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Brand Super Bultex skummadras med Cool-
max Bolster. 
 
Denne skummadras Brand Super Bultex bliver lavet et mål med 
Super Bultex skum. En madras der er slidstærk, holder til lidt af 
hvert, med god komfort og med en god understøttende baseskum 
Laves i højder fra 9 cm til og med 20 cm. Standard er Coolmax bol-
ster med Non-Woven Corovin bagside. 
 

 
 
Hårdhed 8/10 (skala fra 0 til 10 hvor 10 er hårdest): 

o Coolmax madrasbetræk, 100% polyester og non-woven Corovin bagside. 
o Super Bultex skumbase. 
o Ingen formaldehyd. 
o Allergivenlig. 
o Anti-støvmide beskyttelse. 
o Ingen fjedre/100% skum, brandhæmmende. 
o Madrassen er brandhæmmende og overholder BS EN 7711, Source / Crib 5. 

 

Vores skum madrasproduktprogrammet er designet til hotel-og kontraktmarkedet og produceres i Europa af branchens 
førende producenter af skummadrasser, topmadrasser og healthcare madrasser. 

Produkterne købes i dag blandt andet af hotelkæder, rederier, krydstogtskibe, institutioner og andre professionelle 
slutbrugere. Skummadrasserne og topmadrassserne er sat sammen, så de dækker forskellige støttende behov. 

For at sikre den nødvendige kvalitet og blandt andet de brandhæmmende egenskaber er alt skum, der bruges i vores 
madrasser, produceret i Europa. 

 
Alle vores skummadrasser er brandhæmmende og overholder alle dine krav. 
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BrandClassic Coolmax Skummadras 

Velafbalanceret og gennemført madras, der er velegnet til 
de fleste brugere med en kombination af trykaflastning og 
en samlende støtte til kroppen. 

 
Fremragende kvalitet, komplet med avanceret, temperaturkontrollerende Coolmax ® stof (bolster) designet til at 
lede varmen væk fra kroppen og madrassen. Denne BrandClassic Coolmax madras er en kombination af 5 cm visko-
elastisk memoryskum med høj tæthed og 15 cm Vita-Reflex baseskum. 
 
Hårdhed 8/10 (skala fra 0 til 10 hvor 10 er hårdest) – velegnet op til en kropsvægt på 100 kg, ved en kropsvægt på 
over 100 kg anbefales en madrastykkelse på 25 cm. 

o Coolmax madrasbetræk, 100% polyester (aftageligt og vaskbart) 
o Højdensitet memoryskum 
o Vita-Reflex skumbase 
o Ingen formaldehyd 
o Allergivenlig 
o Anti-støvmide beskyttelse 
o Ingen fjedre/100% skum, brandhæmmende 
o Madrassen er brandhæmmende og overholder BS EN 7711, Source / Crib 5 

 
 
Standardmål:  

o 90X200X20 (25) cm 
o 140X200X20 (25) cm 
o 160X200X20 (25) cm 
o 180X200X20 (25) cm 

 
Fås også som CoolBlue og i kombinationer med Gel og Latex – kontakt salgsafdelingen. 
Kontakt B6 hvis du vil høre mere om produktet. 
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Dr. Twiner Classic topmadras med COOLMAX 
bolster. 
 
Dr. Twiner Classic topmadras med COOLMAX bolster, der kan ly-
nes af og vaskes mange gange. 
 

 
Dr. Twiner Classic topmadras med COOLMAX bolster. 
Kan vaskes ved 60 grader. Kernen er ”åben celle viskoselastisk memory-skum”, som tager facon efter kroppen og 
skaber et behageligt, trykaflastende underlag. Kernen er varmefølsom, og det forbedrer kropsstøtten specielt for 
den nedre del af ryggen. Den åbne cellestruktur i materialet giver en ekstra åndbarhed og komfort. 
 
Dette COOLMAX bolster giver en ekstra komfort og sørger for, at topmadrassen ikke føles for varm. 
Fås med COOLMAX bolster på alle sider eller med COOLMAX på topsiden og siderne og med Corovin på madrassi-
den. 
 
COOLMAX topmadrassen er en fin kombination af funktionalitet og komfort. Kernekvaliteten er 40 kg/m3, og kerne-
højden er 5 cm. 
 
Topmadrassen er brandhæmmende (ikke kun bolster) og overholder BS 7177 – Crib source 5 og IMO standarden. 

o Formaldehydfri 
o Allergivenlig 
o Anti-støvmide beskyttelse 
o Viskoseelastisk memory skum med høj tæthed 
o COOLMAX bolster, 100 % polyester, der kan vaskes ved 60 grader C 
o Eller COOLMAX bolster og Corovin, 100 % polyester, der kan vaskes ved 60 grader C 

 
Standardmål:  

o 80X200X5 cm 
o 90X200X5 cm 
o 90X220X5 cm 
o 140X200X5 cm 
o 180X200X5 cm 

 
Ved større mængder laves topmadrassen i alle specialmål. 
Fås også som CoolBlue og i kombinationer med Gel og Latex – kontakt salgsafdelingen. 
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Brandhæmmende Dyner og Puder 
Flameron dyner og puder 

I vores brandhæmmende Flameron serie tilbyder vi dyner og pu-

der, der overholder internationale, brandhæmmende kriterier, 

source 5 efter ISO/BS standard samt IMO standard. 

 

 
Kontakt os for flere detaljerne omkring brandhæmmende standarder. 
 

o Dyne source 5 – str. 135X200 cm, helårsdyne 
o Pude source 5 – str. 48X70 cm 
o Pude source 5 – str. 60X63 cm 

 
Mere info: 
Puder i str. 60X63 er plusfyldte. 
Alle Flameron dyner og puder kan vaskes ved 75 grader. 
Overholder brandhæmmende std: BS7175:1989, section 2,  
source 5, samt IMO Res. A 688.  
Overholder stadig brandhæmmende standarder efter 50 gange vask. 
 
Desuden har vi hvide, brandhæmmende thermotæpper og brandhæmmende sengetæpper i elfenbensfarvet. 
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Brandhæmmende Sengetøj 
Flameron brandhæmmende sengetøj i 100% polyester 

 
Lærredsvævet i hvid og en række standardfarver, vægt ca. 140 
g/m2. International og slidstærk kvalitet. 
 
Kontakt salgsafdelingen og hent brochure/farvekort. 

 
 

Standardstørrelser: 
o Dynebetræk 140 X 200 cm m/hotellukning 
o Lagen 180 X 255 cm 
o Lagen 230 X 255 cm* 
o Faconlagner 90 X 200 X 35 cm 
o Pudebetræk 50 X 70 cm m/hotellukning 
o Pudebetræk 65 X 65 cm m/hotellukning 

 
Øvrig info: 
Tilbydes i Citrongul, hvid, lyseblå, bordeaux, mørkegrøn, navyblå 
Sengetøjet fås i hvidt med tynde 3 mm mellemblå striber. 
sengetøjet fås i hvid eller elfenbensfarvet med 10 mm satinstriber 
På lager har vi altid opsyet sengetøj i lyseblå, hvid, navyblå, mørkegrøn og og bordeaux 
 
Overholder følgende standarder:  
BS7175:1989 section 3, Source 7, samt IMO Res. A 688. Kopi af testcertifikater kan rekvireres. 
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Brandhæmmende Gardiner, Tæpper og  
Pyntepuder 
 
Vi har et de største udvalg af materialer i ensfarvet eller 
med tryk til brandhæmmende gardiner, sengetæpper og 
pyntepuder. Og vi dækker op til de strengeste brandhæm-
mende krav. 
 

Klassiske anvendelsesområder: 

Hoteller, Søfarten, Olieindustrien og institutioner. 

Kontakt os, og rekvirer vores store specielle brochure for brandhæmmende gardiner, sengetæpper og 

pyntepuder. 

Brandhæmmende Metervarer 
 
Vi tilbyder et bredt sortiment, og mulighederne er mange 
inden for brandhæmmende metervare.  
 
Kontakt os for en nærmere snak om hvad behovet er. 
 
 

Tetra permanent brandhæmmende metervare i en kraftig 100% polyester der overholder min. source 5. 

• Lærredsvævet og vejer ca. 230 g/m2. 

• Bredde 190 cm, min. 10 mtr. 

• Fås i sort, grå, marineblå og kongeblå. 
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Firecheck – spray 
 
Spray dine tekstiler med dette produkt, og du vil ændre det til 
brandhæmmende – så simpelt og enkelt er det. 
 

 
 
 

MSL Firecheck - indgår i vores brandhæmmende produktsortiment Flameron 
MSL Firecheck er et godkendt og testet produkt, som gør absorberende materialer brandhæmmende, efter en be-
handling med væsken. Produktet forhindrer eksempelvis stof, dekorationer, tæpper, forklæder, m.v. i at antænde, 
typisk i forbindelse med gløder (cigaretter) eller åbne flammer. 
 
Vigtigt: 
Væsken i produktet er ikke giftig og kræver ikke specielt udstyr ved brug.   
 
MSL Firecheck er farveløs og lugtfri, og kan således sprayes direkte på alle overflader. Når produktet er tørret ind i 
materialet, kan det ikke ses. Produktet kan effektivt bruges på alle materialer som kan opsuge væske.  
Nb. Firecheck kan dog ikke benyttes vandafvisende overflader. 
 
MSL Firecheck er vandbaseret og ikke-permanent. Dette betyder at hvis tekstilet udsættes for vask, kan effekten 
med tiden forgå, og man må genbehandle overfladen. MSL Firecheck er dog hårdfør over for almindelig slidpåvirk-
ning. 
 
MSL Firecheck skal ses som et supplement til vort store brandhæmmende produktprogram af tekstiler og er enkelt 
at bruge i forbindelse med rygeforklæder, gardiner, pyntepuder, møbler, gulvtæpper omkring stole og senge eller 
andet.  Du kan også med fordel benytte produktet på dekorationer, udstillingsmaterialer m.v. 
 
MSL Firecheck er oprindeligt udviklet på Lancaster Universitet og benyttes typisk på teatre og udstillingshaller, 
hvor der stilles store krav til brandsikring af fx scenetæpper, dekorationer og kostumer.  
 
Vi leverer MSL Firecheck i: 
 

o 50 ml spray 
o 750 ml spray 
o 5 liters dunke 
o 25 liters dunk 

 
1 liter dækker ca. 10-12 m2. 
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