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Your foam of choice
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Innovation you can feel
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Innovatieve schuimoplossingen van maximale kwaliteit – sinds meer dan  
60 jaar zijn wij uw competente partner voor toepassingen van schuim.  
EUPEN foam products staat zowel voor ervaring als voor de bereidheid  

om samen met u nieuwe wegen te bewandelen. Het bewijs hiervoor  
leveren we eens te meer met ons actuele aanbod op het gebied  

van verdere verwerking en logistiek.

De EUPEN FOAM-groep is met zijn lokale vestigingen uw flexibele 
ontwikkelingspartner voor slaap-innovaties op topniveau.
Met superieure expertise streven we samen met u naar de  
beste oplossing voor – precies passend voor elk uitdaging!

Een uitgebreid netwerk aan adviseurs en sales partners staat borg 
voor begeleiding op een hoog niveau – uiteraard persoonlijk! Neem 
gewoon contact met ons op. Samen ontwikkelen wij uw vooruitgang!

Sterke partners voor sterk schuim

Verschillende maten en densiteiten

Samen met onze partners leveren wij u – afgestemd op uw  
persoonlijke behoeften – de hele procesketen: schuimen,  
snijden, verlijmen, overtrekken, verpakken en leveren. U bepaalt, 
bij welke stappen in het proces wij u ondersteunen:

• Schuimen: u krijgt veilige, emissie-arme en op een lange 
levensduur beproefde producten; een enorme diversiteit aan 
kwaliteiten die de vereiste standaard ver overtreffen.

• Snijden: snijden, contouren snijden, kanten profileren –  
wij brengen uw schuim in de juiste vorm.

• Verlijmen: de door u gekozen componenten verlijmen wij  
in een automatisch proces tot uw specifieke matras en dat 
uitsluitend met gecertificeerde, wateroplosbare lijm.

• Overtrekken: met gestikte of gesealde stoffen en individuele 
hoezen bekleden wij uw matrassen.

• Verpakken: gecomprimeerd, gevouwen, opgerold, in een doos 
verpakt, zodat uw matrassen klaar zijn voor transport.

• Leveren: en ook de laatste stap naar de klant regelen we  
voor u. We nemen de gegevens over uit uw ordersysteem en  
leveren in uw naam direct naar uw klanten.

De verlenging van  
uw werkbank
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