
• Även små barn kan vara delaktiga, då madrassen är lätt 
att lyfta, bära och förflytta.

• Låg vikt, väger endast ca 900 gr och är platsbesparande
• Fri från Ftalat, PVC och flamskyddsmedel.
• Halkfri baksida.
• Kan ”ytspritas”.
• Fodralet kan tvättas 40-60° och går utmärkt att torktumla
• Storlek ca. 110 x 53 x 3 cm. Kan även måttbeställas.
• Marinblå färg.
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VILMADRASS

Är ett svenskt företag med egen tillverk-
ning i Sverige. Vi erbjuder nytänkande 
design av genomtänkta, säkra textila 
produkter för en hållbar utveckling och 
en bättre arbetsmiljö.

Vi vill underlätta arbetet för pedagoger 
och bidra till att barn kan vara mer delak-
tiga i verksamheten. 

De flesta av materialen i våra produk-
ter är från Sverige och våra produkter är 
hygieniska, platsbesparande, smarta 
och med låg vikt. Vi strävar efter bästa 
innovativa materialval för varje enskild 
produkt, tex är våra vilmadrasser PVC fria 
och kan spritas. Genom våra produkter 
vill vi bidra till att spara vatten-, tvättme-
del- och energi.

För oss är det viktigt att alltid vara upp-
daterade på vad Naturskyddsföreningen 
och andra aktörer fortlöpande kommer 
fram till.

Vi söker ständigt efter att hitta nya 
smarta och miljövänliga material att köpa 
in i Sverige på kortast möjliga avstånd. Vi 
använder kartong, well och papper från 
svensk skog när vi skickar leveranser till 
våra kunder. Vi undviker plastpåsar, om 
vi i vissa fall av hygieniska skäl använder 
detta är det av polyeten och återvunnen 
polyeten.

Tillverkad i Sverige av yttermaterial i 100% svenskvävd 
polyester med PU-baksida (ÖKOTEX 100 klass 1). En 
ftalatfri polyetenplatta ger stadga och isolerar mot 
golvet. Toppad med en mjuk och skön kallskum utan 
flamskyddsmedel. Det går att sova eller vila direkt på 
yttertyget.

®

PVC
fri

En stadig, tunn och 
lätt madrass som är 
skön för barnen 
att l igga på.

Som tillbehör finns också dra-på-
lakan, filt, örngott och kudde i 
ekologisk bomull att beställa.




