CERTIFICĂRI DE CALITATE
Cosmob Qualitas Praemium “Materassi Low – Emission” (Saltele cu nivel scăzut de emisii)
Produsul Saltea “sălășluiește” în spații închise, iar mediul influențează în mod direct calitatea somnului fiecăruia
dintre noi. Saltelele Morfeus din spumă Aquacell au obținut certificarea “Cosmob Qualitas Praemium Materassi
Low – Emission” pentru îndeplinirea condițiilor legate de emisiile scăzute de “Compuși Organici Volatili” (faimoșii
VOC) și “Formaldehidă” în spații închise.
Produsele testate prezintă valori cu mult inferioare tuturor limitelor impuse de legile și reglementările
naționale și internaționale cele mai stricte.
Certificarea reprezintă dovada calității superioare a spumei Aquacell și a proceselor industriale puse în aplicare de
către Morfeus.

Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità
Morfeus aderă la Consorzio Produttori Materassi di Qualità (Consorțiul Producătorilor Italieni de Saltele de Calitate).
Consorțiul, prin teste stricte de laborator, audituri la fabrică și pe piață, verifică dacă calitatea saltelelor marcate cu
eticheta “CPMQ” corespunde caracteristicilor declarate de către Producător și reglementărilor: totul pentru
protecția consumatorului.
Salteaua care a obținut certificarea Consorțiului Producătorilor Italieni de Saltele de Calitate se distinge prin
eticheta țesută, numerotată, cusută pe produs.
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Produsele noastre sunt fabricate în întregime în Italia.
Unitățile noastre de producție îndeplinesc standardele în materie de Siguranța personalului la locul de Muncă
(legea nr. 81/2008) și nu angajează minori.
Produsele sunt conforme standardelor italiene și europene En1334 – En1725 – En1957 – En10707, care
stabilesc, pentru saltele, criteriile de durabilitate, metodele de măsurare pentru determinarea dimensiunilor,
informațiile oferite cumpărătorului cu privire la saltea.
Materialele utilizate sunt de cea mai bună calitate, garantând igiena și siguranța.

Țesături și straturi de confort certificate
Țesăturile și straturile de confort utilizate pentru fabricarea produselor sunt selecționate și sunt produse, conform
specificațiilor noastre tehnice, de către cele mai bune Companii europene.
Acestea dețin certificare “Oeko Test Standard 100”, care garantează respectarea reglementărilor în materie de
protecție a sănătății Utilizatorului.

Saltele certificate drept “Dispozitive Medicale”.
dispositivo
medico

Anumite saltele din gama “Aquacell” sunt clasificate drept “Dispozitive Medicale” (Directiva 93/42/CEE din data de
14.06.1993) și se regăsesc în nomenclatorul de proteze prevăzut de D.M. (Decretul Ministerial) 332/99, întrucât pot
fi de ajutor persoanelor cu anumite afecțiuni.

Latex certificat
Structurile din latex dețin certificări EuroLatex Eco-Standard și Oeko-Tex Standard 100: garantează faptul că
materialul nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu, atât în timpul fabricării, cât și pe
durata utilizării.
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