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Meer weten of bestellen?
We helpen u graag.

Molestbestendige 
hoofdkussens

Functionaliteit en gebruik
De molestbestendige hoofdkussens bieden een uitkomst 
voor situaties waarin de inrichting aan destructief gedrag 
kan worden blootgesteld. Het Citricel hoofdkussen is 
geschikt voor lichtere vormen van destructief gedrag, zoals 
bijvoorbeeld in zorginstellingen. Wanneer het hoofdkussen 
aan zwaarder gebruik kan worden blootgesteld, zoals 
bijvoorbeeld bij gebruikers met gedragsproblematiek, 
automutilatie of agressie, is het Dekotex hoofdkussen 
geschikt. In extreme situaties, zoals bijvoorbeeld bij cliënten 
met ernstig scheurgedrag, vormt het Fortex hoofdkussen een 
uitkomst.

Praktisch aan de hoofdkussens is dat ze vloeistof- en 
urinedicht zijn, waardoor ze eenvoudig en goed te reinigen 
en te desinfecteren zijn. Bovendien zijn de hoofdkussens 
gemaakt van brandvertragend materiaal en kunnen ze door 
het zachte schuim niet ingezet worden om verwondingen 
aan te richten. Op die manier is de veiligheid van cliënt en 
medewerker gewaarborgd.

Materiaalgebruik
De molestbestendige hoofdkussens zijn gemaakt van 
hoogwaardig CMHR-schuim. Dit materiaal is volledig 
brandwerend en tevens comfortabel. De Dekotex bekleding 
bestaat uit een PVC coating op een polyester basisweefsel. 

Hierdoor is de bekleding antischeur. De Fortex bekleding 
bestaat uit een sterke basisdoek van neopreen en hypalon 
op een polyester basisweefsel. Deze samenstelling zorgt 
onder andere voor een extreem hoge scheurweerstand. 
De Citricel bekleding is flexibeler dan de Fortex en Dekotex 
bekleding, en is hierdoor minder scheurbestendig maar wel 
comfortabeler. Alle uiteinden zijn dubbel gestikt met stevig 
garen, om te voorkomen dat naden losgehaald kunnen 
worden.

De hoofdkussens met blokschuim hebben een vulling uit één 
stuk schuim. De hoofdkussens met vlokschuim hebben een 
vulling die bestaat uit veel kleine schuimvlokken.

Certificering
• Brandvertragend volgens de Britisch Standard 5852 part 

2, Crib 5

Levering
De levertijd voor de molestbestendige hoofdkussens is 4 tot 
6 weken. Neem voor vragen over deze producten, levering en 
bestellingen gerust contact met ons op.

Kenmerken in het kort:
Comfortabele hoofdkussens bestand tegen 
molest en zwaar gebruik
De hoofdkussens zijn 100% vloeistofdicht, 
urinebestendig, afwasbaar, ademend en 
bacterie- en schimmelwerend
Brandvertragend volgens zwaarste normen
Dubbel gestikte naden en uiteinden voor 
extra stevigheid
Leverbaar in combinatie met 
molestbestendige matrassen

De molestbestendige hoofdkussens zijn op maat leverbaar. Ook kunt u ze in verschillende standaardafmetingen bestellen.

Artikelnummer Product Afmeting Kleur
R000000KCA Citricel hoofdkussen, vlokschuim 40x60 cm, 60x70 cm Blauw
R00000KDAP Dekotex hoofdkussen, vlokschuim 40x60 cm, 60x70 cm Okergeel
R00000KFAP Fortex hoofdkussen, vlokschuim 40x60 cm, 60x70 cm Grijs
R00DCT3858 Citricel hoofdkussen, blokschuim 38x58 cm Blauw
R00HKD3858 Dekotex hoofdkussen, blokschuim 38x58 cm Okergeel
R0HKZ3858F Fortex hoofdkussen, blokschuim 38x58 cm Grijs


