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Matras Nino

Soepele kwaliteitsmatras met hoog comfort voor gebruik in een 

kinderbed.

 - De kern bestaat uit 1 blok van 8 cm dik CMHR schuim met een densiteit van 35 kg/m3. 

 - Het koudschuim is zeer elastisch, brandvertragend en thermohardend.

 - De matras is langs beide kanten beslaapbaar en behoudt haar veerkracht ook na veelvuldig gebruik.

 - Bacteriestatisch behandeld tegen pathogene en allergene micro-organismen.

 - Soepel en uitstekende plooibaarheid.

 - Het materiaal van de hoes is volledig afgestemd op een optimale drukverdeling en lage wrijvingsweerstand.

 - De hoes is waterdicht, waterdampdoorlatend, ademend en urinebestendig.

 - De hoes is antimicrobieel, hypoallergeen en neutraliseert pathogene micro-organismen en allergenen.

 - Afneembaar met ritssluiting aan een lange en korte zijde voor eenvoudige vervanging.

 - Wasbaar op 95°C.

Kern

Hoes

Afmetingen

08997 | Nino standaard | 110 x 55 x 8 cm

08998 | Nino standaard | 130 x 70 x 8 cm

08999 | Nino standaard | 150 x 70 x 8 cm

09001 | Nino intensive | 100 x 55 x 8 cm

09002 | Nino intensive | 157 x 70 x 8 cm

Materiaalgebruik en afwerking

 -  Kern: Koudschuim CMHR (35 kg/m3).

 -  Hoes: Polyurethaancoating met polyester onderlaag.

 - De matras en hoes zijn conform brandnorm CRIB 5.

 - De matras en de hoes zijn op ecologische wijze tot 

stand gekomen zonder CFK’s. Noch de productie, 

noch het eventuele vernietigingsproces zijn 

milieubelastend.

 - Bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen 

en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte materialen en 

constructie: zie onze materialenfi ches.

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.


