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Nieuwe merkenfamilie van EUPEN 

Veelzijdig aanbod nieuw gesorteerd: met vier nieuwe merken brengt EUPEN Foam Products meer 

transparantie in zijn uitgebreide assortiment. Klanten kunnen nu snel en doelgericht de passende 

oplossing voor hun toepassing vinden. Of het nu gaat om bedding of om meubels – de hoogwaardige 

schuimen van Eucabase®, Eucaselect®, Eucafeel® en Eucavisco® zijn geschikt voor elke branche. De 

Belgische schuimfabrikant presenteert de nieuwe merkenfamilie van 16 t/m 19 mei 2017 op de 

Interzum in Keulen (hal 11.2, stand J001). 

Nieuwe merken met betrouwbare kwaliteit van EUPEN 

In het nieuwe merkenuniversum vertoont elk product de vertrouwde kwaliteitskenmerken van EUPEN 

Foam Products. Zo zijn alle schuimen gecertificeerd volgens de Standard 100 by Oeko-Tex® 

(productklasse 1) en gaan verder dan de vereiste standaarden. Nauwe toleranties bij de hardheid 

zorgen voor een constant hoog niveau van de schuimkwaliteit. Daarbij komt een optimale chemische 

knowhow op basis van tientallen jaren ervaring en een continue ontwikkeling in de productie van 

schuim. Klanten kunnen vertrouwen op het hoogwaardige machinepark met Duitse machinetechniek 

en hogedrukinstallaties voor schuim. Hoofd verkoop Pascal Timmerman: “In de vier nieuwe merken zit 

de gebundelde competentie van de firma EUPEN.” 

Meer transparantie in de grote variatie aan producten 

Eucabase®, Eucaselect®, Eucafeel® en Eucavisco® zorgen voor meer overzicht in de veelzijdige 

producten van EUPEN. Timmerman: “In ons nieuwe merkenuniversum hoeft men nu niet meer lang te 

zoeken naar zijn doel. Onze klanten vinden snel en doelgericht de passende oplossing voor hun 

wensen.” EUPEN verdeelt de nieuwe merken bovendien op soortelijk gewicht en kwaliteit onder in de 

varianten classic, plus en first. “Zo bieden we altijd het juiste schuim”, vult Timmerman aan. 

Robuuste schuimen van Eucabase®, comfort in allerlei variaties van Eucaselect® 

Eucabase® staat voor bijzonder robuuste en stabiele schuimen. De uiterst vormstabiele schuimen 

kunnen veilig verder worden verwerkt en overtuigen door hun grote draagkracht. De grote premium-

variatie van Eucaselect® biedt voor alle wensen een passende en hoogwaardige oplossing. Een 

highlight is het schuim Select 5531 met een comfort-index van 3,02. F&E- en QM-Manager Jean-

Pierre Doeuillet: “Dankzij de hoge elasticiteit bij een bijzonder open celstructuur biedt Eucaselect® 

schuimen met een buitengewoon hoge draagkracht en een opmerkelijke hysterese.” Daarmee zorgen 

de schuimen voor een optimaal slaapcomfort. 

Speciale schuimen van Eucafeel®, memory-effect van Eucavisco® 

De premium-schuimen van Eucafeel® met hun extreem open cellen zijn hydrofiel en geleiden warmte 

uitstekend. Daardoor scoort Eucafeel® hoge ogen bij het reguleren van vocht en warmte en staat het 



PERSBERICHT 

 2 

garant voor een altijd frisse slaapomgeving. Eucavisco® wordt gekenmerkt door zijn geweldige 

memory-effect wat ervoor zorgt dat het lichaam met zijn contouren perfect in het schuim zinkt. „De 

hoge mate van openheid bij de cellen plus het memory-effect maken de schuimen van Eucavisco® 

bijzonder ademend en luchtdoorlatend”, vult Doeuillet aan. 

Hoogwaardige schuimen van EUPEN 

Sinds ruim 60 jaar produceert de Kabelwerk Eupen AG in de euregio Maas-Rijn schuimen voor de 

matrassen-, meubel- en auto-industrie. In de eigen vakafdeling van de firma EUPEN Foam Products 

ontwikkelen en produceren meer dan 90 medewerkers op een totaal oppervlak van 35.000 m2 

slaapoplossingen van PUR-schuim. Voor de samenwerking met internationale partners en klanten 

heeft EUPEN vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland opgericht. 

EUPEN op de Interzum 2017 in Keulen 

Eucabase®, Eucaselect®, Eucafeel® en Eucavisco® – EUPEN presenteert zijn sterke kwartet voor 

schuimstoffen van de hoogste kwaliteit van 16 t/m 19 mei op de Interzum 2017 in Keulen. Bezoekers 

kunnen de nieuwe merkenfamilie van EUPEN leren kennen in hal 11.2, stand J001. 

 

Perscontact: 

Pascal Timmerman 

Sales Manager 

Kabelwerk Eupen AG 

Foam Division 

Oestrasse 42 

B-4700 Eupen 

 

timmerman@eucafoam.com  

www.eupen.com/foam  

Telefoon: +32 (0)87 - 59 78 19  

Mobiel: +32 (0)470 - 98 73 95 
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Beelden: 

Beeld 1: 

 

Bijschrift Beeld 1:  

De nieuwe merkenfamilie van EUPEN Foam Products staat voor hoogwaardige schuimen in een grote 

variatie. 

Beeld 2: 

 

Bijschrift Beeld 2: 

De vier nieuwe merken zijn verkrijgbaar in de varianten classic, plus en first en bieden soortelijke 

gewichten van 15 kg/m3 tot 85 kg/m3. 
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