
Premium-matrasschuim HT 4525: EUPEN FOAM PRODUCTS breidt EUCAFEEL®-
productlijn uit

Nieuwe hardheid voor zachte matraskernen of harde toppers – verbetert de drukverdeling en het
slaapklimaat
Eupen, België, 30 september 2015. De Belgische fabrikant van comfortschuimen EUPEN FOAM PRODUCTS breidt zijn
EUCAFEEL®-productlijn uit. Het nieuwe schuim HT 4525 verruimt het huidige portfolio met een hardere schuimvariant. Het
materiaal is geschikt voor de productie van hoogwaardige oplegmatrassen maar kan ook als relatief zachte matraskern worden
ingezet. Zoals alle EUCAFEEL®-schuimsoorten is HT 4525 bijzonder elastisch, heeft een bijzonder goede drukverdeling, een
optimale vochtregulering en gaat zeer lang mee.

Het nieuwe EUCAFEEL® HT 4525 is met een hardheid van 2,5 kPa duidelijk harder dan het eveneens verkrijgbare schuim HT 4515 met 1,5
kPa. Het voordeel van de grotere hardheid van H1 tot H2 schuilt in het grotere toepassingsgebied, zoals Pascal Timmerman van EUPEN
FOAM PRODUCTS uitlegt: "Matrasfabrikanten hebben nu de mogelijkheid om HT 4525 als bijzonder zachte kern in de opbouw van hun
matrassen te integreren of hardere matrastoppers te maken." Zo'n matrasopbouw valt bovendien perfect te combineren met een oplegmatras
op basis van de reeds beschikbare variant HT 4515 of zelfs met bestaande visco-elastische schuimen.

Beschikbaar in verschillende vormen en kleuren
De schuimvariant HT 4525 is volledig productieklaar en vanaf heden beschikbaar bij EUPEN FOAM PRODUCTS. De eerste gerenommeerde
klanten zetten het schuim al in voor hun nieuwe matrassen-collectie 2016. EUPEN FOAM PRODUCTS levert EUCAFEEL®-schuim zowel in de
vorm van bruto blokken, als van platen of  op maat gesneden rechthoekige kernen. Ook complexe vormen kunnen op aanvraag gerealiseerd
worden. HT 4525 is standaard verkrijgbaar in geel, op wens van de klant kan elke partij bovendien worden gemarmerd met een individueel
coloriet.

De EUCAFEEL®-productlijn
Onder de merknaam EUCAFEEL® biedt EUPEN FOAM PRODUCTS schuim-innovaties aan voor producten in het premium-segment. De
bijzondere samenstelling van het schuim maakt een evenwichtig slaapklimaat mogelijk en garandeert een hoog kwaliteitsniveau. "We willen
onze klanten een schuim bieden dat bestand is tegen veroudering en lange tijd betrouwbaar is", aldus Pascal Timmerman. "Dankzij de
speciale schuimformule kunnen wij een optimale vocht- en warmteregulering koppelen aan eersteklas drukverdeling en hoge elasticiteit, voor
een comfortabele slaap."

Verbeterde vochtregulering en warmteverdeling
De celstructuur van EUCAFEEL®-schuim is zeer open; tegelijkertijd is het schuim hydrofiel vanwege zijn chemische samenstelling:
matrasfabrikanten kunnen zo een product verwerken dat volgens laboratoriumtests van EUPEN FOAM PRODUCTS wel vier keer zo veel vocht
kan opnemen (vergeleken met HR-schuimen). Hierdoor worden vochtophopingen aan de oppervlakte effectief voorkomen en wordt er een
droge slaapomgeving gegarandeerd. Ook de luchtdoorlatendheid is duidelijk vergroot, wat de ventilatie in de matras ten goede komt.

Wat de warmteregulering betreft levert EUCAFEEL®-schuim verbeterde waarden ten opzichte van eerdere oplossingen: de ingenieurs van
EUPEN FOAM PRODUCTS hebben de celstructuur zo ontworpen dat lichaamswarmte beter wordt afgevoerd en zich zeer gelijkmatig verdeelt
over de hele oppervlak. Vocht- en warmteregulering bevorderen daarmee een droog, fris en mild slaapklimaat, wat het comfort verhoogt.

Hoge elasticiteit en goede drukverdeling
Door een hoge terugveerkracht en breukrek is EUCAFEEL®-schuim aanzienlijk belastbaarder dan vroegere HR-schuimvarianten, zodat zelfs
bij grote belasting geen haarscheurtjes te verwachten vallen. "Het nieuwe schuim is niet alleen zeer elastisch, het biedt dankzij zijn speciale
celstructuur ook een zeer goede drukopname en -verdeling", vult Timmerman aan.

Geteste levensduur
Zowel bij de veroudering door drukvervorming als bij statische veroudering zijn hoogte- en hardheidsverliezen bij EUCAFEEL®-producten in
vergelijking met gangbare HR-schuimen meetbaar gereduceerd.

Meer informatie over EUCAFEEL® op www.eucafeel.com.
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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



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.


