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Fortena 1 Hoteldyne 
Fortena 1 Hoteldyne – fra vores NordCare sortimentet. 

Dyne fyldt med allergivenlige, lette og spændstige bløde mikrofi-

ber polyester fibre. 

 

“Feels like Down” 

Giver en blød dyne og med en god transport af kropsfugtighed, der sikre høj sovekomfort. 

En dejlig komfortable dyne. Kvadrat kassesyning, der holder fyldet på plads og sikre en jævn varmeforde-

ling. Helårsdyne. Lækkert bolster i hvid 100% bomuldscambric og med sidekant. 

Kan også vaskes ved høj temperatur og tørres i tumbler. 

 

Standard størrelser: 

• 135×200 cm 
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Fortena 2 Hoteldyne 

Fortena 2 Hoteldyne – fra vores NordCare sortimentet. 

Dyne fyldt med et allergivenlige, let og spændstige “Briwall” poly-

ester fiberfyld. Giver en meget bløde dyne og god transport af 

kropsfugtighed, der sikre høj sovekomfort. 

 

 

En dejlig komfortable dyne. 

Kvadrat kassesyning, der holder fyldet på plads og sikre en jævn varmefordeling. Helårsdyne 

Lækkert bolster i hvid polyester bomuld og med kantbånd. 

Kan også industrivaskes og vaskes ved høj tempetur og tørres i tumbler (koge- og tørrefast) 

 

Standard størrelse: 

• 135×200 cm 
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Helårsdyne 

Indgår i vores NordCare sortiment. 

Dynen er vaskes ved høj temperatur tørretumbles (koge- og tumblefast) 

 

Standard størrelse: 

• 135×200 cm. 
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Twiss  2 Institutionsdyne Mikrofiber 
 

Dyne fyldt med allergivenlige, hulfibre, der giver en meget spænd-

stig dyne med god komfort. “Kassettesyet” med slidstærkt læk-

kert blødt polyester Mikrofiber bolster. Kantet med kantbånd. 

Twiss  STT Basis dyne 
 

Twiss STT Basis Dyne 

Hvid Mikrofiber bolster 

Polyester Fiber fyld 

Twiss STT Basis Dyne 

• Hvid Mikrofiber bolster 

• Polyester Fiber fyld 

• Vægt ca. 900 gram 

• Str. 135x200 

• Kanal syet, bred 

• Overlock tonål kantsyning 
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Downie Hotelpude 
 

En pude fyldt med allergivenlige Downie polyester kuglefibre, der 

giver en spændstig, blød og lækker pude, som holder faconen. 

Flot, hvidt bolster i bomuldscambric. 

 

Som standard er puden plusfyldt med 750 gram Downie kuglefibre.  

Kan også leveres med 600 gram fyld. 

 

Standard størrelser: 

• Str. 60X63 cm eller 48X70 cm 

Puden kan industrivaskes. 
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Musva Hovedpude 

 
Musva hovedpude er en ny, vaskevenlig pude fyldt med 650 gram 

et nyt patenteret mikrofiberfyld. Bolsteret er hvid bomuldscam-

bric med en flot kantsyning. 

Det vaskevenlige polyesterfyld giver samtidig en dejlig støtte, og det er en pude, man hurtigt bliver venner med. 

 

Størrelser: 

• 60×63 cm 

• 48×70 cm 
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Engholm Dynetæppe og pude 
 

Engholm Betræksløs Dyne / Varmetæppe 

Blå Engholm P/B Bolster 

HCS polyester fiber fylde 

 

Engholm Betræksløs Dyne / Varmetæppe 

• Blå Engholm P/B Bolster 

• HCS polyester fiber fylde 

• Fyldvægt i dynen 250 g/m2 

• Tryk Engholm mønster med høj farve-/ vaskeægthed 

• Standard = Blå Print 

• Bølge quilt og overlock kant 

• Pude = foldet dobbeltlag 

• Dyne Str. 135x200 cm 

• Pude Str. 63x63 cm, 600 gram 

• Pude str. 63x63 cm, 840 gram 

• Oekotex 100 
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Børnemønster betræksløse dynetæppe 
 

Baby / Junior Betræksløs Dyne 

Bolster med pigment print 

 

 

Baby / Junior Betræksløs Dyne 

• Bolster med pigment print 

• Høj farve-/ vaskeægthed 

• Polyester HCS fiberfyld 

• Fyldvægt 250 g/m2 

• Bolster 50%/50% Polyester/ Bomuld, ca. 125 g/m2 

• Bølge quilt og overlock kant 

• Størrelse Baby 70x105 cm print Bjørn Kanin 

• Størrelse Junior 100x145 cm print Musik Rock 

• Oekotex 100 
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Junior Betræksløs Pude 
 

Junior Betræksløs Pude 

Bolster med pigment print 

 

 

Junior Betræksløs Pude 

• Bolster med pigment print 

• Høj farve-/ vaskeægthed 

• Polyester M. fiberfyld, dobbelt lag og mellemfyld 

• Pudevægt ca. 250 gram. 

• Bolster 50%/50% Polyester/ Bomuld, ca. 125 g/m2 

• Bølge quilt. Lukket syning. 

• Print Musik Rock 

• Print Blue Bear 

• Størrelse 40x45 cm 

• Oekotex 100 
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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. 

• Dyne source 5 – str. 135X200 cm, helårsdyne 

• Pude source 5 – str. 48X70 cm 

• 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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