Traumpass, hurtigt overblik
Sikkerhed gennem certificeret kvalitet
Traumpass-produkter er underlagt streng kvalitetskontrol under opsyn af det internationalt anerkendte certificeringsselskab DIN CERTCO.
Ikke fra levende dyr
Sengetøjsvarer, som har opnået Traumpassprædikatet, indeholder udelukkende dun og fjer,
som ikke bliver udvundet fra levende dyr. Disse dun
og fjers oprindelse er beviseligt dokumenteret.
Top-kvaliteter efter DIN EN 12934
DIN EN 12934 er den europæiske norm, som
kendetegner produkter, der er fyldt med dun og
fjer. For at få prædikatet Traumpass-produkter må
der udelukkende anvendes varer, som svarer til de
to højeste kvalitetsklasser.
For yderligere information: www.traumpass.com
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Kvalitet
med certifikat

Dun og fjer - DIN-efterprøvet

Ikke fra levende dyr

Bedste kvalitet og streng kontrol

Prædikatet „Traumpass DIN-efterprøvet“
tjener til kvalitetssikring af sengetøjsvarer, der
er fyldt med dun og fjer.
Traumpass-forseglingen blev udviklet af DIN
CERTCO (TÜV Rheinland AG’s certificeringsselskab og DIN Deutsches Institut für Normung
(Tysk Norminstitut) e.V.) sammen med Traumpass e.V. (Registreret organisation).

Alle leverandører har forpligtet sig til ikke at anvende
dun eller fjer fra levende dyr på de af deres produkter,
der er mærket med Traumpass-certifikatet.
Firmaerne skal med en DIN CERTCO-udviklet dokumentationsstandard for sporbarhed kunne bevise dunenes og fjerenes oprindelse. Traumpass-brugere bliver regelmæssigt kontrolleret af anerkendte prøveinstitutter.

For Traumpass-forseglede produkter må udelukkende anvendes dun og fjer, som svarer til betingelserne for de to højeste EN 12934-klasser.

DIN CERTCO overvåger ikke bare dunenes
og fjerenes kvalitet, men også deres sporbarhed.
Certificeringsselskabet sørger for, at Traumpass
e.V’s arbejde følger strenge regler for tildeling
af Traumpass-forseglingen.

De dun og fjer, der anvendes som fyldmateriale skal
være baseret på toldangivelser, officielle attester og fakturaer, der skal kunne spores. Dun og fjer udvundet på
baggrund af dyrplageri må ikke anvendes.

Kontrol af fyldets sammensætning og korrekt
deklaration opnås gennem anerkendte prøveinstitutioner. De forskellige producenters Traumpassprodukter bliver anonymt indkøbt og efterprøvet.
DIN CERTCO, en notar og den reviderede producent modtager testresultaterne. Strafferammen
for ikke at overholde reglerne rækker til at få inddraget Traumpassforseglingen.

