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Matras
Shield

   Virus- en bacteriebestendige hygiënische hoes met antibacteriële behandeling
   Hoes met stoom steriliseerbaar in een autoclaaf, wasbaar en chemisch reinigbaar
   Waterdichte ritssluiting en afgedichte naden
   Zeer elastische 2-zone matraskern met uitstekend comfort en drukontlasting (Völker Comfort 2000)

Hygiëne is een van de kernpunten in de gezondheidszorg. Veiligheid en welzijn staan bij 
Völker altijd voorop, zowel voor uw medewerkers als voor patiënten en bewoners. Naast de 
hoge kwaliteit van zijn matrassen biedt Völker met de uitvoering Shield een combinatie van 
bewezen comfort en uitgebreide bescherming voor nog meer betrouwbaarheid.



voelker.de

Völker behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen door te voeren aan 
design, specificaties en modellen. De kleuren van de producten kunnen enigszins afwijken 
van de hier weergegeven kleuren. Drukfouten voorbehouden. Alle verstrekte informatie 
is vrijblijvend en niet bindend. Niet alle producten en opties zijn in alle landen verkrijgbaar. 
Meer informatie over onze producten en services is verkrijgbaar via uw plaatselijke contact-
persoon voor Völker en via onze website.
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Technische gegevens

breedte × diepte × hoogte  88 × 200 × 12 cm

Hoes: 
– Antibacteriële behandeling, bacteriedichtheid volgens EN 13795
– Waterdichtheid volgens EN 20811: > 3000mm Waterdamp- 
 doorlaatbaarheid volgens DIN 53122 / klimaat B: ca. 800 g/m²d 
 Afgedichte naden, waterdichte ritssluiting 
– Wasbaar: tot 95 °C, kan in de droger, chemisch reinigbaar,  
 met stoom steriliseerbaar in een autoclaaf tot 105 °C
– Bestand tegen bloed, urine, olie, vet en desinfectiemiddelen  
 volgens DGHM
– Twee versterkte draaglussen voor eenvoudig hanteren
– Biocompatibiliteit (cytotoxiciteit) volgens EN ISO 10993-5, bio- 
 compatibiliteit (irritatie + huidgevoeligheid) volgens EN ISO  
 10993-10
–  100% dampdoorlaatbare PU-coating, zonder latex of pvc
–  100% elastisch dragermateriaal van polyester
– Getest op schadelijke stoffen volgens Ökotex Standard 100
– Brandveiligheid volgens EN ISO 12952-1 & -2 en  
 BS 7175 sec. 3 crib 5 + 7, brandvertragend volgens DIN 597 1+2
– Hydrolysebestendig, formaldehydevrij vervaardigd

Kern (Völker Comfort 2000): 
– Zeer elastische 2-zone schuimstofmatras met Rubex®- 
 koudschuim
– Uitstekend comfort en drukontlasting, optimaal wegzak-/  
 ondersteunend gedrag
– Verticaal en horizontaal geprofileerd voor optimale drukverdeling
– Supersofte hielcomfortzone met dichtheid 50
– 10 cm versterkte randen aan de zijkanten
– Ligopervlak dichtheid 50 kg/m³; compressiehardheid 3,0 kPa
– Trekvastheid – EN ISO 1798 – kPa ≥ 80
– Rek bij breuk – EN ISO 1798 – % ≥ 130
– Drukvervormingsrest – EN ISO 1856 - % - ≤ 6
– Vlamgedrag voldoet aan DIN 75200 / FMVSS 302
– Gefractioneerde stoomsterilisatie tot 75 °C
– CFK-vrij; 100% soortzuiver
– Ökotex Standard 100, klasse 1 gecertificeerd (producten voor baby’s)
– Onderhoes beschermt tegen vuil en maakt hoes verschonen makkelijker
– Dikte kernlaag: 12cm


