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Beskyttelsespose - dyne/pude

Ekstrem let PES materiale, vægt ca. 115 g/m2

Vandtæthed > 3000 mm  
Dampgennemtrængning ca. 500 g/m2

Krymper 2% ved vask - Anvend ikke skyllemiddel

Beskyttelsesunderlag - madras

Varm, blød og absorberende materiale, vægt ca. 390 g/m2

Vandtæthed > 3000 mm - Absorbering mindst 500 ml/m2

Dampgennemtrængning ca. 300 g/m2

Krymper 12% / 6% ved vask - Anvend ikke skyllemiddel

Membran - 100% Polyester
Belægning - 100% Polyurethan

Membran - 100% Bomuld
Belægning - 100% Polyurethan



tørre

BedCoverPro
VÆSKETÆT, ÅNDBART & KOMFORTABELT

BedCoverPro henvender sig til alle, som har behov for beskyt-

telse af sengetøj og madras.

Formålet med produktserien er at sikre et hygiejnisk sengemiljø for 

alle typer brugere, samt at lette hverdagen for ansatte på plejehjem, 

sygehus, omsorgshjem m.v. med hensyn til rengøring efter diverse

udslip.

Ved brug af BedCoverPro Sengebeskyttelse kan der spares både på 

ressourcer og miljøet. Vaskemængden reduceres, da sengetøjet bliver 

100 % beskyttet og det er derfor ikke nødvendigt med vask af dyner og 

puder. Det giver mindre udgifter til vask, mindre slidtage og behovet for 

nyindkøb af puder og dyner reduceres væsentligt. I tillæg undgås pletter 

og mislugt på madrassen, og et hygiejnisk sengemiljø sikres. 

Alle produkter er produceret af åndbare mem-

braner, som kan vaskes på 95 grader og 

tørres i tørretumbler på 120 grader. 

Alle sømmene er svejset med ultra-

lyd og en speciel klæbefri tape for 

at sikre 100 % væsketæthed. 

Materialet er resistent overfor 

blod, urin, olie, fedt og desinfi-

cerende væsker, og er udviklet 

specielt til strenge hygiejniske  

forhold.  

Sortimentet indeholder forskel-

lige varianter af materialer alt 

efter lovkrav og behov.  

BedCoverPro produktserie består af en beskyttelsespose til dyne 

og pude og et underlag til beskyttelse af madrassen. BedCoverPro 

fremstilles i følgende standardstørrelser, men kan bestilles i specielle 

mål og facon efter ordre.

■  Beskyttelsespose til dyne

    Junior 100 x 140 cm - Senior 140 x 200 cm

■  Beskyttelsespose til pude

    Junior 40 x 45 cm - Senior 60 x 63 cm

■  Beskyttelsesunderlag til madras

    Baby 47 x 88 cm - Junior 60 x 120 cm

    Senior 90 x 200 cm - Stiklagen 88 x 145 cm

    Speciallagen med elastikkant (efter mål)

BedCoverPro beskyttelsespose trækkes over dyne og pude inden 

eget sengelinned anvendes. Derved bibeholdes individuelle ønsker 

med hensyn til sengelinned samtidig med, at sengetøjet beskyttes. 

Den ultralette polyestermembran leveres i farven hvid.  

BedCoverPro madrasunderlag lægges enten under det almindelige 

lagen eller bruges direkte som lagen. Den skridsikre bomuldsmembran 

leveres i farven hvid.

PRODUKT-SPECIFIKATION

Beskyttelsespose til dyne og pude Beskyttelsesunderlag til madras


