
Sertifikalı 
KaliteSertifikalı kalite sayesinde güvenlik

Traumpass ürünleri, uluslararası kabul gör-
müş DIN CERTCO sertifika şirketi gözetimi altın-
da olan sıkı kalite kontrollerine tabi tutulmakta-
dır.

Cansız hayvanlardan elde edilmiş
Traumpass mührüyle ödüllendirilmiş yatak 

takımlarında yalnızca cansız olan hayvanlardan 
elde edilmiş kuş ve kaz tüyleri kullanılmaktadır. 
Bu kuş ve kaz tüylerinin menşei kanıt olarak bel-
gelenir.

DIN EN 12934 uyarınca mükemmel kalite
DIN EN 12934, kuş ve kaz tüyü dolgulu ürün-

lerin işaretini taşıyan bir Avrupa standardıdır. 
Traumpass ürünleri için sadece her iki en yüksek 
kalite sınıfına uyan malzemeler kullanılmalıdır.

Daha fazla bilgi için: www.traumpass.com

Bir bakışta Traumpass
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„Traumpass DIN-Geprüft“ (DIN testi yapılmış 
Traumpass) kuş ve kaz tüyü dolgulu yatak takım-
larının kalite güvenliği içindir. 

Traumpass mührü DIN CERTCO (TÜV Rhein-
land AG’nin sertifika şirketi ve DIN Deutsches Ins-
titut für Normung e.V.) ve Traumpass e.V. tarafın-
dan birlikte geliştirilmiştir.

DIN CERTCO sadece kuş ve kaz tüylerinin kali-
tesini değil, ayrıca takip edilebilirliğini de kontrol 
eder. Sertifika şirketi, Traumpass e.V. kurumunun 
Traumpass mührünü verirken, çalışmasının sıkı 
kurallara uygun olmasını sağlar.

Tüm şirketler, Traumpass ile ödüllendirilmiş ürün-
leri için yaşayan hayvanların tüylerini kullanmamayı 
taahhüt etmişlerdir.

Firmalar DIN CERTCO ile geliştirilmiş kuş ve kaz 
tüylerinin takip edilebilirlik belge standardını kanıtla-
maları gerekir. Traumpass kullanıcıları düzenli olarak 
yetkili test enstitüsü tarafından kontrol edilirler.

Dolgu malzemesi olarak kullanılan kuş ve kaz tüy-
leri gümrük belgeleri, resmi sertifika veya sevk irsali-
yesinden takip edilebilir.

Hayvana eziyet edilerek elde edilmiş kuş veya kaz 
tüylerinin kullanılmasına izin verilmez.

Traumpass’la ödüllendirilmiş ürünler için 
sadece EN 12934’ün her iki en yüksek sınıfın 
koşullarına uygun olan kuş ve kaz tüyleri işlem 
görürler.

Dolgu bileşenlerinin ve düzgün deklarasyo-
nun kontrolü yetkili test enstitüsü tarafından 
kontrol edilir.

Farklı üreticilerin Traumpass ürünleri anonim 
olarak piyasadan satın alınarak kontrol edilir.

Test sonuçları DIN CERTCO, notere ve kontrol 
edilen üreticiye gönderilir.

Kurallara aykırı olan bilgilerin kullanılması, 
Traumpass mührünün iptal edilmesine kadar 
varır.

DIN testi yapılmış kuş ve kaz tüyleri Cansız hayvanlardan elde edilmiş En iyi kalite ve sıkı kontrol


