
Sov bedre

- mærk en forskel



[ Værd at vide ]

[ Fleksibilitet ]

Du behøver ikke at vide, hvad der er i din madras for at ligge godt. Men vi ved, hvad 

du behøver for at ligge godt og få en god nats søvn. Den viden bruger vores folk på 

madrasværkstedet til at lave lige netop den top- eller kombimadras, der passer til dig. 

Når vi siger, din nye madras fra ArcoPur består af trykaflastende skum, så får du den 

ægte vare – hele madrassen igennem. 

ArcoPurs madrasser er udviklet med henblik på at give dig de bedste muligheder for 

at vågne frisk og udhvilet efter en god nats søvn. Vi nøjes ikke med at drømme om at 

tilbyde dig en rigtig god madras – vi gør det. Prøv den og døm selv.

 

Du skal ikke nøjes med det næstbedste. Stil krav til din madras. Det gør vi også – det er 

værd at vide.

Stil krav til din madras, og husk: at en god nats søvn kræver en god madras. Du har 

krav på at sove godt, uanset hvor du befinder dig – til hverdag og i fritiden. Hos ArcoPur 

får du din nye madras i nøjagtig den størrelse, du har brug for. 

Når vi siger fleksibilitet, betyder det, at vi både kan levere din nye top- eller 

kombimadras i standardmål, og at vi kan tilpasse den, hvis du har specielle ønsker til 

dit soveværelse, din båd eller i din campingvogn. Du oplyser os målene – vi vejleder dig 

– og så får du en madras i den rigtige størrelse. Det er den fleksibilitet, der giver dig en 

god søvn – der hvor du er.

Vi gør os umage for at lave den bedste madras til dig, men er du i tvivl, så prøv en før 

du køber.

Drømmen om en god nats søvn
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Soveværelset

Sidde- og arbejdspladsen

Båden

Campingvognen

Specielle behov

Du måler en god nats søvn på, hvor ofte du vender dig. Vender du dig mange gange, 

har du ikke den helt rigtige madras – så sover du ikke godt. På en ArcoPur top- eller 

kombimadras ligger du mere stille, når du sover, fordi madrassen tilpasser sig din krop. 

Du vågner derfor veludhvilet. Det er vigtigt, uanset om du er hjemme eller i fritidshuset.

For at kunne fungere på jobbet og i hverdagen er det vigtigt med en god nats søvn. 

Det er også vigtigt at sidde godt med en god aflastning. Med en ArcoPur siddepude og/

eller lændepude får du bedre siddekomfort og en tilpasning, der støtter din krop. 

    Giv dig selv muligheden for en bedre dag på jobbet eller derhjemme.

Til lands eller til vands – du har krav på samme komfort! 

Du skal nyde fritiden og sejlturen – så hvorfor ikke sørge for at sove godt i båden? 

Lad ArcoPur sørge for nye madrasser eller topmadrasser, der er tilpasset bådens køjer. 

Du giver os målene, og vi giver dig og din familie muligheden for at sove godt om bord, 

så I vågner udhvilede og veltilpasse til dagens oplevelser.

Den gode campingferie lykkes bedst, 

hvis du sover godt og vågner frisk og veloplagt til nye indtryk. 

ArcoPur tilpasser madrasserne til campingvognen – vi kender mange af målene i 

forvejen, hvis du oplyser os typen. Hold den gode ferie du og din familie drømmer om.

Til dig med en gigtlidelse eller andre særlige behov for ekstra komfort, 

tilbyder vi også hjælp. Vi har god erfaring i fremstilling af sidde- og lændepuder. 

Vi tilbyder også madrasser og puder med væske- og fugtafvisende betræk.
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[ En god nats søvn ]
Den gode søvn, hvor vi vågner friske og udhvilede efter natten, afhænger meget af, hvad vi 

ligger på. Er underlaget (madrassen) ikke tilpasset de individuelle behov, hvor kroppen får støtte 

og hvile, reagerer vi ved at forsøge at finde en bedre stilling – igen og igen. 

Kan madrassen ikke hjælpe kroppen med at finde en god hvileposition, resulterer det i, at vi 

måske vender os 50 gange i sengen i løbet af natten for at finde hvile. Jo flere gange vi vender 

os, jo dårligere sover vi – og jo mindre får vi hvilet os. 

En ArcoPur madras med trykaflastende funktion kan betyde en reduktion i disse bevægelser  

i søvne på op mod 80% - med tilsvarende større udbytte af søvnen. 

En god nats søvn kræver en god madras.

Topmadras fås i både 
50 og 70 mm.

Kombimadras er lamineret af 
en 100 mm koldskumsmadras 
og en 50 mm eller 70 mm 
ArcoPur topmadras.

Trykaflastende skum 
fra top til bund

50 mm eller 70 mm 
ArcoPur topmadras

100 mm koldskum

limet sammen med
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[ Trykaflastende skum ]

[ ArcoPur ]

[ Fugtabsorberende ]

[ Redde den gode søvn ]

ArcoPur madrasserne er fremstillet af viskoelastisk polyurethan skum (PUR) – topmadrassen 

af udelukkende PUR og kombimadrassen af lamineret PUR og koldskum. PUR er et materiale 

med den egenskab, at det ikke fjedrer ved trykpåvirkning, men reagerer formmæssigt på 

temperaturpåvirkning. Det betyder, at det påvirkes af kropstemperatur og vægtbelastning og 

reagerer ved at forme sig efter kroppen. Det betyder også, at kroppen støttes og trykaflastes 

ligeligt over alt, og derfor hviler du bedre.

En ArcoPur madras påvirker søvnrytmen ved at fremme en bedre blodcirkulation. Madrassens 

temperaturfølsomme egenskab bevirker, at skummet blødgøres af kroppens varme. Madrassen 

tilpasser sig kroppen med maksimal støtte og trykudligning, indtil vægten er fordelt over en stor 

kontaktflade. De mest udsatte steder – skuldre, bagdel, hofter og hæle – aflastes derfor mest 

muligt.

Ved anvendelse af ArcoPurs rullemadrasser minimeres/neutraliseres de ubehagelige virkninger 

ved stor svedafsondring. Anvendelse af ArcoPurs specielt udviklede rullemadras sikrer 

ventilation omkring kroppen og den er let at vaske og tørre. 

Et ArcoPur madrasunderlag sikrer ventilation mellem madras og underlag. Derved modvirkes 

dannelse af kondens og heraf følgende skimmelsvamp, dårlig lugt og ubehag.

Ved anskaffelse af en AcoPur topmadras kan du spare udskiftningen af din gamle seng. 

Selv en middelmådig springmadras eller boxmadras giver en god sovekomfort med en ArcoPur 

topmadras ovenpå, og du får den gode søvn uden den store investering. Ved køb af ny seng  

– evt. med elevationsbund – er en ArcoPur Kombimadras den oplagte løsning. Den består af 

en lamineret kombination af koldskum og en ArcoPur topmadras.
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[ Topmadras ]

[ Rullemadras ]

[ Kombimadras ]

[ Madrasunderlag ]

ArcoPur topmadrasser fås i en række 

standardstørrelser til både enkelt- og 

dobbeltsenge. Desuden fremstiller 

vi topmadrasser efter mål 

(rektangulære eller andre former), 

hvor du enten selv foretager 

opmålingen, eller forhandleren 

hjælper dig. 

Topmadrassen fås i 50 mm eller 70 mm 

tykkelse. ArcoPur topmadrassen er monteret med aftageligt 

betræk i god kvalitet i enten bomuld eller mikrofiber.

ArcoPur har også hjælp til dem, der har det ekstra varmt, når de sover. Rullemadrassen med 

den behagelige, ventilerende virkning mellem krop og madras er nem at tage af, vaske og tørre 

og fås i den størrelse og facon, du ønsker. Rullemadrassen består af to lag bomuld/polyester 

lærred, quiltet sammen med et lag svedabsorberende og ventilerende fiber pladevat.

Rullemadrassen giver din seng en blød og lækker overflade.

Skift den gamle madras ud. ArcoPur kan også levere en komplet løsning med en kombimadras 

tilpasset dine mål. Kombimadrassen er lamineret af en 100 mm koldskumsmadras i bunden 

med en 50 eller 70 mm ArcoPur topmadras limet oven på. ArcoPur Kombimadras er det, vi 

forstår ved rigtig god liggekomfort og den leveres med aftageligt betræk i bomuld eller mikrofiber.

Ligger din madras direkte på en massiv plade, er der stor risiko for dannelse af kondens, 

fugt og skimmelsvamp. Det er både sundhedsskadeligt og lugter dårligt. Fugtdannelsen sker 

ikke kun i fritidshuset, campingvognen eller båden, men også i hjemmet. Med et ArcoPur 

madrasunderlag undgås disse skadevirkninger.
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[ Lændepude ]

[ Siddepude ]

[ Andre produkter ]

[ Hovedpude ]

ArcoPur lændepude giver en formidabel støtte til ryggen og lænden til gavn for både 

kronisk dårlige rygge og andre med behov for aflastning af ryg og lændeparti. Puden har 

buet forside, der støtter lænden, og leveres med betræk i bomuld eller mikrofiber.

Standardstørrelsen er 250 x 300 mm.

ArcoPurs siddepuder i trykaflastende skum tilbyder stor siddekomfort både til brugere 

med behov for trykaflastning som for brugere, der har behov for en pude med stor 

sidde- og bæreflade. Siddepuden fås i en standardstørrelse (400 x 450 mm) i både  

50 og 70 mm tykkelse og monteres med betræk i bomuld eller mikrofiber.

Har du andre behov for trykaflastende hjælpemidler eller produkter i skum – til hverdag 

eller i jobbet, til fritid, til sport (se bl.a. vores tilbud i SadelPads til heste) eller andet, så 

kontakt os og lad os sammen prøve at finde en løsning. Bemærk – du kan også få en 

løsning, hvor du selv vælger betræk til din madras eller pude.

Ofte kaldt verdens bedste pude – puden der kan det hele. ArcoPur trykaflastende 

hovedpude giver god støtte. Den kan krammes, og du kan selv regulere 

tykkelsen. Arcopur Luksuspuder er fyldt med små terninger af 

trykaflastende ArcoPur skum. Det sikrer afslapning i hals og 

nakke. Opbygningen af fyldet sikrer, at faconen på puden 

holder. 

Du kan selv regulere mængden af skumterninger 

i puden, så den passer til dig. Vi garanterer den 

trykaflastende effekt i op til 5 år. Betrækket består 

af to lag stof af en blanding af bomuld og polyester med et 

lag svedabsorberende syntetisk fibervat imellem. Dette lag sikrer god 

ventilation mellem hovedet og puden.
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Velvære før og efter
en god nats søvn

- vælg ArcoPur

Dokvej 2 - 6000 Kolding
Tel: +45 70 26 89 89   www.pigsborgmarine.dk


