EN BLOMSTMÆRKET MADRAS TIL EN GOD SØVN
Når man vælger madras til sit barn, skal den give god støtte i forhold til barnets vægt, være tilpas stor og
kunne transportere overflødig varme og fugt væk fra kroppen, mens barnet sover.  
Det findes der mange madrasser, der kan. Til gengæld er der ikke så mange madrasser, der er produceret
med særlig omtanke for miljø og sundhed, og som er godkendt til at bære EU Blomsten, det officielle
miljømærke i Danmark.
Skrappe Miljøkrav
En madras, som er miljømærket med
EU Blomsten, lever op til skrappe miljøkrav. Den er produceret med fokus
på bæredygtighed i hele madrassens
”livscyklus” fra råvare til det færdige
produkt. Men ikke kun produktionen er kontrolleret. Der er også krav
til materialerne, som bidrager til at
nedbringe miljøbelastningen den dag
madrassen skal smides ud.

Hensyn til sundhed
Allergi er noget, mange familier
kender til. Frisk luft og rengøring i
soveværelset har stor betydning for indeklimaet, og kan i sig selv være med
til at nedsætte problemer med allergi.
Men andre faktorer spiller også ind –
for eksempel afdunstning af kemiske
stoffer til luften i soveværelset. Derfor
har EU’s Blomstmærke strengere krav
til allergifremkaldende og andre sundhedsskadelige stoffer i madrasser end
loven har.

God kvalitet
Med til historien hører, at en blomstmærket madras er testet for lang
holdbarhed. Bæredygtig produktion
indebærer netop, at vi ikke belaster
miljøet mere end højst nødvendigt
– bl.a. med affald. Derfor holder
madrassen godt – til gavn for miljøet
og pengepungen.

EU’s Blomstmærke på madrassen:
• mindsker brugen af miljøgifte
• begrænser indholdet af toksiske reststoffer
• begrænser madrassers bidrag til indeklimaproblemer
• begrænser energi- og materialeforbrug i produktionen
• kræver nedsat forurening af luft og vand i produktionen
• anvender ikke stoffer, der nedbryder ozonlaget

Miljømærkning Danmark har ansvaret for
EU Blomsten og det nordiske Svanemærke,
som er Danmarks officielle miljømærker.
Miljømærkning er en frivillig ordning for
virksomheder, hvis produkter lever op til

mærkernes krav. Blomsten og Svanen findes
i dag på en lang række produkter og serviceydelser, og der kommer hele tiden nye til.
Du kan læse meget mere om Blomsten og
Svanen på www.ecolabel.dk. Her kan du

finde alle de miljømærkede produkter og få
gode råd om forbrug, miljø og sundhed i øvrigt. Du kan besøge os på på facebook.com/
Svanemaerket.

Svanemærket tryksag 541-643

• fremmer en mere bæredygtig produktion

