Hva er formstøpt kaldskum?
PUTER OG MØBELDELER STØPT I LUKKEDE FORMER. DETTE
GIR GJENNOMGÅENDE ENSARTET KVALITET OG BEDRE
UTNYTTELSE AV RÅSTOFFET OG ER EKSTREMT HOLDBART.
FORMSTØPT KALDSKUM
er et kaldherdende polyuretanskum som blir støpt i former, utarbeidet for
hvert enkelte produkt. Kombinasjonen av vekt, styrke, fleksibilitet og
holdbarhet på skummet, er helt unik som stopningsmaterialer i møbler.
At skummet er kaldherdende betyr at skummings- og herdingsprosessen
ikke krever tilførsel av varme utover den som selve prosessen genererer.

BRUKSOMRÅDER
Formstøpt polyuretanskum er det mest utbredte stopningsmateriale i
møbler der kvalitet er viktig. Det er også det mest brukte stopningsmateriale i
bilindustrien. Der stilles det spesielt høye krav til holdbarhet og sittekomfort.

Hvorfor formstøpt kaldskum?
KALDSKUMMETS UOVERTRUFFNE EGENSKAPER, GIR
EKSAKT KUNDETILPASSET SITTEKOMFORT.
1 Høy spenst og meget god sidestøtte, gir maksimal sittekomfort,
uansett hvor en sitter i møbelet.
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2 Kaldskummets uovertrufne egenskaper gir også riktig sittedybde
gjennom produktets garanterte levetid.
3 Formstøping gjør at mykhet og spenst er tilpasset dette produktet og gir 		
ønsket sittekomfort.
4 Formstøpte puter er spesielt holdbare. Selv etter flere års bruk vil
putene beholde sin opprinnelige form og kvalitet.
Formstøpt kaldskum gir designeren større
frihet i utformingen av sitt produkt.

5 Formstøpt kaldskum har vesentlig bedre egenskaper enn andre
alternativer. Dette gjelder både trykkdeformering og evne til å tåle
sammenpressing uten å knekke sammen.

Miljø
Sandella arbeider målbevisst med
miljøspørsmål og har i mange år vært
SERTIFISERT MILJØFYRTÅRNBEDRIFT
som er et offentlig, norsk miljøsertifikat. Dette innebærer at vi har
forpliktet oss til å aktivt redusere,
sortere og gjenvinne avfall fra
produksjonen.
Miljøfyrtårn bygger på de samme
prinsippene som EMAS og ISO
14001 miljøstandardene.
For mer informasjon se
www.miljofyrtarn.no.

En av de største kvalitetsforskjellene
i et møbel finner du nettopp i
stopningen.
SJEKK DERFOR ALLTID STOPNINGEN I MØBELET FØRST
stø
PRODUKSJONEN
• I et datastyrt system går råstoffet i lukket system. Dette er med på å sikre en
ensartet kvalitet og maksimal utnyttelse av råstoffet.
• Produksjonen har videre en betydelig fleksibilitet slik at de fleste
kvalitetskrav kan møtes.
• Fylling av formene er også automatisk. Dette foregår på ulike produksjonslinjer og gir en rasjonell, fleksibel produksjon.
• Når den kjemiske reaksjonen er ferdig, er produktet 100% stabilt og avgir
ingen forurensende avgasser og avsmitninger. Produksjonsprosessen
gener erer svært lite avfall og krever ingen tilførsel av energi hverken til
oppskumming eller herding. Prosessen gir også minimalt utslipp til luft 		
					
og ingen utslipp til naturen ellers.
					
Der er heller ingen renseprosesser av
						
skummet i produksjonen som i
							
enkelte andre typer skum

10 ÅRS
GARANTI

Sandella garanterer at putene
holder sin opprinnelige form,
spenst og komfort i minst 10 år
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