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Forbrugernes krav om produktkvalitet og sporbarhed er steget betydeligt i de senere år. Især for 

produkter med umiddelbar svær kildekontrol vinder betydningen af mediernes vurdering og uaf-

hængige prøveinstanser frem. Den nye opjusterede udgave af Traumpasset er på forkant med disse 

ændringer. Oprindeligt et rent kvalitetstegn, der garanterede præmiumkvalitet på de anvendte 

dun og fjer.  I dag står Traumpass-garantien for meget mere: I centrum for det nye koncept står en ansvarlig 

omgang med naturlige ressourcer. Således stammer dun og fjer, der anvendes i fyldmaterialet, under ingen 

omstændigheder fra levende dyr, og materialet kan spores.  Alle Traumpass-brugere er auditierede virksom-

heder, som regelmæssigt bliver efterkontrolleret. Kontrolorganisationer er DIN CERTCO og Hohensteiner In-

stituttet. 

Stemplet „Traumpass DIN testet“ finder man i såvel sengetøjsvarer som beklædning og outdoor-produkter 

med dun - og fjerfyld. Få flere oplysninger om det…
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Det står det nye Traumpass  for

et traditionelle kvalitetsmærke Traumpass har forandret sig: Siden det blev introduceret på marke-

det i 70’erne, har det i mere en 3 årtier stået for præmiumkvalitet blandt sengetøjsvarer. I 2012 blev 

prædikatet med de afgørende komponenter „afkald på varer fra levende dyr“ udvidet. 

Således kendetegner prædikatet i dag udelukkende sengetøjsvarer, hvis fyldvarer bliver forarbejdet 

efter den højeste europæiske kvalitetsklasse, norm 12934. Disse dun og fjer stammer ikke fra levende dyr. 

Overholdelse af disse krav overvåges af certificeringsorganisationen og testinstitutionen.  I 2006 be-

gyndte samarbejdet med DIN CERTCO, en international certificeringsorganisation, som får udført 80%  af 

alle tests af TÜV Rheinland og 20% af DIN. Derefter sikrer alle virksomheder sig, der ønsker at mærke deres 

produkter med Traumpass, en første certificering og løbende kontrol.

For at sikre, at ingen varer indeholder elementer fra levende dyr, må alle underleverandører doku-

mentere oprindelse på de anvendte dun og fjer. For at kvalitetssikre bliver produkter fra de respektive 

producenter anonymt købt kommercielt og derefter kontrolleret af det godkendte testinstitut Hohenstein 

laboratorium.

Sporbarhed og kvalitet
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e godkendte revisorer bruger i gennemsnit to dage på stedet til at revidere selskabet. De kontrol-

lerer, at ingen dun eller fjer fra levende dyr er anvendt på Traumpass-produkter. Hertil kommer 

inspektionsbesøg, revidering af produktionsplanlægning og en fuldstændig kontrol af dokumen-

tationen. Dette omfatter det underskrevne kodeks (Traumpass-brugerens tilsagn om forpligtelse), 

toldcertifikater, eksportdokumenter, leverandørfakturaer fra slagterier, veterinære attester og forholdet mel-

lem de indkøbte og solgte mængder af dun og fjer, som bruges til Traumpass- produkter. Auditoren undersø-

ger oplysninger om virksomheden og leverandører.

Efter en indledende revision med tilfredsstillende resultat gentages disse testforløb regelmæssigt.

Det betyder auditeringenAuditering
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Traumpass-brugeren står inde for dette

lle virksomheder, der bruger Traumpass-forseglingen, er underlagt en kvalitetskontrol overvåget af 

certificeringsorganisationen DIN CERTCO. Dette gøres ved anonyme indkøb, der gennemgår en 

handels- og materialeanalyse ved et godkendt testlaboratorium. Desuden har producenterne skrift-

ligt forpligtet sig til udelukkende at bruge fyldstofmateriale, der ikke stammer fra levende dyr.

Traumpass finder De i sengetøjsvarer (hovedpuder, nakkestøttepuder, tæpper, betræk og soveposer) og 

Traumpass’et findes også i tøjmoden i (dynefrakker, -jakker og -veste).

Der neue Traumpass
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Traumpass-certificeringsprocedurerne omfatter Modul I for kvalitetssikringen og Modul II for du-

nenes og fjerenes dokumenterede sporing. Traumpasset må kun benyttes af virksomheder, der har 

bestået begge moduler.

Kontrollen af Modul I omfatter Mystery-Shopping, analysen via det godkendte prøveinstitut 

Hohenstein og efterfølgende videregivelse af testresultaterne til en notar.

Kontrolforløbet for Modul II omfatter tre elementer:

1. Kodex - Traumpass-brugerens tilsagn om forpligtelse.

Alle Traumpass-brugere har forpligtet sig til udelukkende at anvende og forarbejde dun og fjer, der ikke 

stammer fra levende dyr, til deres Traumpass-produkter, og dokumentere denne form for produktion.

2. Virksomheders interne dokumentation efter Traceability-Standard.  

Formålet er at dokumentere produktionen af uforarbejdede og forarbejdede fjer og dun fra vandfugle. 

Denne standard registrerer vare fra EU-og EFTA-lande såvel som materiale fra Europarådets medlemslande 

eller fra tredje lande. Samtlige brugere forpligter sig til at give og fremskaffe de nødvendige oplysninger og  

dokumenter til neutrale eksperter.

3. Virksomhedernes audit

Traumpass-brugernes auditering opnås gennem godkendte Die Auditierung der Traumpass-Nutzer er-

folgt durch akkreditierte testorganisationer. Revisoren kontrollerer rigtigheden af oplysningerne ved hjælp 

af inspektionsbesøg, kontrol af  produktionsplanen og dens gennemførelse og kontrol af dokumentation for 

fyldmaterialets oprindelse. Efter en indledende revision med tilfredsstillende resultat gentages disse testforløb 

regelmæssigt.

Testresultaterne af begge moduler samles i certificeringsorganisationen DIN CERTCO. Overtrædelse bliver 

straffet med bødeforlæg eller fratagelse af Traumpass-seglet.

Intrumenter til kvalitetssikringKontroller og sanktioner



Presseretslig ansvarlig for indholdet:

Traumpass e.V. · Thomas-Mann-Straße 9 · 55122 Mainz, repræsentant for bestyrelsen. Dr. Juliane Hedderich

www.traumpass.com · info@traumpass.com · Tel (+49) 0 61 31/58 85 60 · Fax (+49) 0 61 31/58 85 615


