
Blødt, lækkert og rent
Puslepuden MattyTM - i fleksibelt integralskum
Produceret for Leander A/S

L for Leander
Leander er en international virksomhed, der designer 
møbler til og for børn. Virksomheden har specialiseret 
sig i at skabe møbler, der inspirerer og stimulerer til leg, 
bevægelse, kreativitet og udvikling. 

Med i udviklingsfasen
Leander kontaktede Tinby A/S med ønsket om at skabe 
en puslepude i høj kvalitet - i et materiale, der ikke 
hidtil var set på markedet. Tinby A/S blev indraget fra 
den tidlige udviklingsfase, hvorved kvalitetskrav og 
funktionalitet blev tænkt ind fra første færd med afsæt i 
polyuretanens muligheder og begrænsninger.

Flere densiteter i samme støbning
Den bløde liggeflade i Puslepuden MattyTM opnås ved 
at regulere betingelser og sammensætning i råvarere-
ceptur og procesparametre. En af de særlige egenska-
ber ved polyuretanen er netop muligheden for at opnå 
flere densiteter i samme støbning. Puslepuden MattyTM 
består således af en blød kerne i 200 g/l samt en 2 mm 
yderflade, hvor polyuretanen er 500 g/l. 

Vandafvisende og let at rengøre
Puslepudens overflade er lakeret med en to-kompo-
nent-lak, som gør materialet vandafvisende og let at 
rengøre. Overfladen er desuden farvebestandig og har 
en høj UV-resistens.

Fakta om polyuretanen i Puslepuden MattyTM

• 250 g/l fleksiblet integralskum
• To densiteter i samme støbning (2 mm yderflade i 

500 g/l samt inderkerne i 200 g/l)
• Støbt omkring en forstærkende MDF-plade
• Lakeret med UV-resistent, vandafvisende lak
• Indfarvet kerne, støbt i varierende godstykkelser
• Virker isolerende og føles aldrig kold mod huden
• Rengøres let med sæbevand
• Lever op til REACH og RoHS forordningerne iht. 

2002/95/EC og 2011/65/EU og afgiver ikke ftalater.

Fleksibel PUR

Det siger kunden
“Hos Leander er vi ikke bange for at gøre brug af dan-
ske leverandører, med hvem vi i mere end én forstand
taler samme sprog. Vi kom med idéen uden forudgå-
ende kendskab til materialet. Tinby havde erfaring og
viden om PUR og er for os det, vi betegner som en
kompetencepartner. Projekter kører sjældent efter en
lige linje, men med gensidigt ’commitment’ og fælles
mål opnåede vi et slutprodukt, der vil sætte en
ny standard for, hvad der funktionsmæssigt og æstetisk
lader sig gøre i PUR til babyverdenen.”
 
Tommy Refshøj, adm.dir., Leander A/S
www.leander.com
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