
Nieuwe hardheden in de schuimkwaliteiten voor matrasfabrikanten:
de kwaliteitsschuimen EUCAFEEL® HT4540 en EUCAPUR® HDS5519

Eupen, België, 30 maart 2016.  EUPEN FOAM PRODUCTS breidt zijn productportfolio uit met twee nieuwe schuimkwaliteiten: de
nieuwe kwaliteit HT4540 vult de EUCAFEEL®-productlijn aan met een harde variant voor de productie van hardere
matraskernen in het premiumsegment. Op het gebied van hoogwaardig koudschuim breidt de Belgische schuimfabrikant zijn
assortiment uit met een nieuwe hardheid HDS5519.

Met een hardheid van 4,0 kPa is het schuim HT4540 de hardste telg in de EUCAFEEL®-productlijn. De nieuwe schuimkwaliteit is met name
geschikt voor de productie van stevigere matraskernen en is bovendien bestendiger tegen de invloed van UV-straling dan andere
schuimsoorten. Zoals alle EUCAFEEL®-schuimen is HT4540 zeer elastisch, zorgt voor een uitstekende drukverdeling en vochtregeling en gaat
zeer lang mee. De bijzondere samenstelling van het materiaal maakt een evenwichtig slaapklimaat mogelijk en garandeert een hoog
kwaliteitsniveau. EUPEN FOAM PRODUCTS levert EUCAFEEL®-schuim zowel als bruto blokken, als in platen, rechthoekige kernen of in
speciaal gesneden vormen.

'Perfect te combineren'
Met deze bijkomende EUCAFEEL®-hardheid dekt EUPEN FOAM PRODUCTS nu alle voornaamste toepassingsgebieden van matrassen af.
Zoals Sales Manager Pascal Timmerman uitlegt: "Het nieuwe HT4540 is perfect te combineren met onze andere EUCAFEEL®-hardheden." Je
kunt zowel meerlaagse matraskernen in combinatie met het iets zachtere HT4525 (2,5 kPa) maken, als complete matrassen, als een
combinatie met de bijzonder zachte HT4515 (1,5 kPa). "Zelfs de combinatie met visco-elastische schuimen is mogelijk", aldus Timmerman.

HDS5519 – verdere ontwikkeling op het gebied van koudschuim

Eveneens nieuw in het assortiment van de Belgische schuimfabrikant is het product HDS5519. Het hoogwaardige koudschuim met een
densiteit van 55 kg/m3 vult de EUCAPUR®-productserie aan met een hardheid van 1,9 kPa. Op basis van zijn hoge densiteit en zijn
onregelmatige celstructuur wordt het schuim gekenmerkt door een hoge terugveerkracht bij een geringe hardheid en biedt daarmee een groot
comfort. HDS55-schuimen zijn verkrijgbaar in  totaal zes hardheden (1,9/2,4/3,1/4,0/5,0/6,5 kPa). Alle EUCAPUR®-producten vertonen
daarnaast zeer goede waarden wat betreft duurzaamheid. Producenten kunnen deze premium-producten gebruiken voor de vervaardiging
van matraskernen – ook voor het medische segment – of voor kussens voor zitmeubelen.

Zie voor meer informatie www.eucafeel.com of www.eupen.com/foam.
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EUPEN FOAM PRODUCTS – kwaliteitsschuim uit België

EUPEN FOAM PRODUCTS is een interne afdeling van de Kabelwerk Eupen AG, gevestigd in Eupen. Circa 90 medewerkers produceren op
deze Belgische locatie schuimproducten voor de matras-, meubel- en autoindustrie. EUPEN-producten zijn gebaseerd op ruim 60 jaar ervaring
in de productie van PU-schuimen en op de laatste inzichten op het vlak van materiaalwetenschap. Van Eupen uit worden deze geëxporteerd
over de hele wereld. De onderneming beschikt bovendien over fabriekslocaties voor halffabrikaten in België, Duitsland, Frankrijk en
Nederland, waar kwaliteitsschuim voor alle mogelijke klanten en toepassingen op maat wordt gemaakt.


