
Exclusive
Kolekce matrací ze sofistikovaných materiálů určených na výrobu 
vysoce kvalitních matrací.
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Kolekce Matrací s pěnou X dura

Vysoce hodnocená kvalita materiálů použitých na tuto 
kolekci, řadí tuto skupinu matrací mezi modely splňující 
nejpřísnější nároky uživatelů. Na nosné materiály jsou 
použity pěny, které mají maximální hustotu jenž se po-
užívá na výrobu matrací (50 - 60 kg/m3). Vrchní část 
matrace která přichází do přímého kontaktu s tělem 
uživatele, je opatřena vrstvou se speciální německé 
značkové pěny X dura. Tato pěna je svými vlastnostmi 
(pružnost, prodyšnost, odolnost)  to nejlepší a nejmo-
dernější co se na výrobu matrací v současné době 
používá.
Tato pěna nahrazuje tzv líné (memory) pěny a záro-
veň oproti líným pěnám je zajištěn 100% klimatický 
komfort (prodyšnost, zamezuje pocení). Díky pružnosti 

tohoto unikátního materiálu dochází k optimálnímu 
kopírování těla uživatele a zároveň k roznosu tlaku.
Použitím vhodných materiálům můžeme zaručit vy-
sokou životnost daných produktů. Pro optimální orto-
pedické vlastnosti uživatele jsou matrace opatřeny 
ramenní  zónou která výrazně napomáhá ke srovnání 
páteře při spánku. Vhodné uložení na laťový nebo la-
melový rošt.
Výška jádra matrace 18 cm nebo 23 cm. 

Grete Exlusive 
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Enora Soft
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Grete Soft 
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Matrace se speciální 4G Memory Foam pěny

Vysoce sofistikovaný systém matrací, splňující nejpřís-
nější nároky uživatele. Nosné vrstvy této mini
kolekce jsou tvořeny podle verzí hard, soft a lux, růz-
nými značkovými PolyFoam pěnami. U verze hard je 
pěna s větším odporem proti stlačení.
U verze soft je pěna o vyšší objemové hustotě, avšak 
s menším odporem proti stlačení, aby bylo dosaženo 
poměrné měkkosti. U verze lux je pěna s vysokým ob-
jemem a se skvělou dynamikou. Základním znakem 
matrace je vysoká nosnost a komfort. Zónování mat-
race zaručuje správnou podporu páteře.
Vrchní část u této mini kolekce tvoří speciální líná 
pěna 4. generace. Má vlastnosti paměťových pěn, 
ale zároveň je podstatně více prodyšná a má lepší 
dynamiku a životnost.

Díky těmto dvěma vrstvám a jejich kombinacím jsme 
schopni uspokojit v podstatě každého náročného kli-
enta. Tyto matrace hodnotíme na jednu z předních 
příček. Je to výběr těch nejlepších dostupných mate-
riálů současné doby pro výrobu matrací.
Z této pěny jsme pro vás připravili i ortopedické pol-
štářky, které ucelí komfortnost spaní. Vhodné uložení 
na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace 
18 cm nebo 23 cm.

Lora Exlusive 
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Nani Hard 

Nani Soft 

Lora Soft
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Potahy 

Složení 67% PES, 33%Viskóza
Jedinečný potah pro široké spektrum uživatelů.

Složení 71% PES, 29% Linen Viskózové vlákno.
Potah velice vhodný pro klienty s vyšší potivostí.

MANTOVA Linen

DAUERHALTBAR • UNZERSTÖRBAR • REGULIERT • ATMUNGSAKTIV

Ausgezeichnet mit

Eurofoam Deutschland GmbH  Eurofoam Deutschland GmbH
Schaumstoffe Schaumstoffe 
Hagenauer Straße 42 Werk Sachsen
D-65203 Wiesbaden Obere Hauptstraße 46
T +49 (0) 611/9593-0 D-09235 Burkhardtsdorf
F +49 (0) 611/9593-240 T +49 (0) 3721/53-0

F +49 (0) 3721/53-133

 Website: www.eurofoam.de

xdura® ist anders als die Anderen. Schon optisch ist es zu sehen: xdura® ist kein HR-Schaumstoff, kein Stan-
dardschaumstoff und kein viskoelastischer Schaumstoff. xdura® ist eben xdura®. Ein softiger Universalschaum 
für Ihr komplettes Schlafsystem. xdura® vereint alle Anforderungen, die an einen modernen Matratzenschaum-
stoff gestellt werden in einem. Und überzeugt mit besten Prüfergebnissen bei relevanten Bewertungsstandards.

DAUERHALTBAR
xdura® bereitet lange 
Freude, denn er ist 
außerordentlich ge-
brauchsstabil. Weder 
das Schwitzen in der 
Nacht noch die langjäh-
rige Nutzung bringen 
den Schaumstoff aus 
der Form. Mehr noch: 
der Höhenverlust geht 
gegen „Null”. 

UNZERSTÖRBAR
xdura® hält allem Stand.
Ob in der Verarbeitung 
oder später im Einsatz, 
xdura® ist besonders 
reißfest und gleichzeitig 
elastisch. Dadurch ist er 
sehr strapazierfähig und 
praktisch unzerstörbar. 

REGULIERT
xdura® ist unschlagbar im 
Komfort und ausgewogen 
in seinem Verhalten. 
Die unverwechselbare Po-
renstruktur unterstreicht 
das: soft und anschmieg-

sowie elastisch und 
stützend im Inneren. 
Ebenso wie hochwertiger 
Schaumstoff sein sollte. 

ATMUNGSAKTIV
Mit xdura® stimmt das 
Schlafklima. Der Schaum-
stoff weist eine besonders 
offenporige Zellstruktur 
auf, die für eine hohe 
Luftdurchlässigkeit sorgt. 
Wärme- und Feuchtig-
keitsstauungen werden 
verhindert, so dass ein 
besonders gutes Mikro-
klima im Schlafsystem 
herrscht. 

* Die Messungen wurden unter genormten  
 Prüfbedingungen durchgeführt. Als vergleich- 
 bare Schaumstoffe wurden Schaumstofftypen  
 mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften  
 verwendet.

xdura® Standardschaum HR-Schaum

Wet Compression Set [%]*
                                        Höhenverlust < 2,5 ~ 4 > 5

Dauerschwingversuch [%]*
gemessen nach 7h                    Härteverlust
                                        Höhenverlust

~ 5
~ 0,3

~ 15
~ 0,7

~ 10
~ 0,5

Druckverformung [%]*
                                      Höhenverlust ~ 1 ~ 3 ~ 4

Zugfestigkeit [kPa]* ~ 130 ~ 100 ~ 110

SAG-Faktor* > 2,5 < 2,5 ~ 2,5

Luftdurchlässigkeit [cm Wassersäule]* < 3 ~15 ~ 15

Carpenter GmbH, Industriestraße 2, OT Thörey 99334 Amt Wachsenburg

Qualität: HR60040
Farbe: blau (55)

min:   55,1
max:  60,9

min:    3,4
max:   4,6

min:    162
max:   219

> 100 kPa

> 80 %

< 5 %

< 10 %

2,9

RP = Richfoam Polyether ® 

RF = Richfoam Flameretardant ®
HR = High Resilience ®
VE = Celsius ® Viscoelastic Foam

Polyether-Schaumstoffe
High Resilience

Raumgewicht Netto 58,0 kg/m3 EN ISO 845

   Stauchhärte bei 40% 4,0 kPa EN ISO 3386

      Eindruckhärte bei 40% 190 N EN ISO 2439

Zugfestigkeit EN ISO 1798

Dehnung EN ISO 1798

Druckverformung EN ISO 1856

Die angegebenen Größen 
sind Durchschnittswerte, auf die 
sich die Toleranzen beziehen; 

Änderungen sind möglich.

Wet-Compression-Set
Methode Carpenter EN ISO 1856
22 h bei 70°C 50% Variante 3

SAG Faktor ISO 2439

Stand: 06.02.2015
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