
 
Wat is het verschil ?  
 
Er	  is	  een	  verschil	  tussen	  eendendons	  en	  ganzendons.	  
Het	  isolatievermogen	  van	  ganzendons	  is	  15%	  hoger	  dan	  het	  isolatievermogen	  van	  
eendendons	  (bij	  gelijkwaardige	  vulkracht).	  De	  donspluizen	  van	  de	  gans	  zijn	  over	  het	  
algemeen	  groter	  dan	  die	  van	  de	  eend.	  	  
Daarom	  is	  ganzendons	  iets	  meer	  gewild	  (en	  ook	  duurder)	  dan	  eendendons.	  
	  
Het	  Nordream	  	  label	  bevat	  enkel	  het	  topgamma	  in	  100%	  ganzendons	  in	  een	  donsdichte	  overtrek	  
met	  bies.	  Dit	  donsdekbed	  is	  origineel	  en	  bevat	  geen	  veertjes,	  en	  voelt	  aangenamer	  aan.	  
	  
Donsdekens	  die	  mede	  zijn	  gevuld	  met	  veren	  voelen	  steviger	  aan	  dan	  donsdekens	  en	  
kussens	  die	  alleen	  met	  dons	  zijn	  gevuld.	  	  
	  
Gemengde	  dons/veren	  dekbedden	  en	  kussens	  hebben	  in	  tegenstelling	  tot	  dons	  wel	  een	  
duidelijke	  kern	  waardoor	  de	  elasticiteit	  (en	  dus	  vulkracht)	  minder	  is.	  
Voor	  donsdekens	  zien	  we	  een	  trend	  richting	  een	  zo	  hoog	  mogelijk	  donspercentage. 
 
Ter informatie: 
 
Zowel	  dons	  als	  tijk	  zijn	  vochtabsorberend	  en	  bevorderen	  de	  ventilatie.	  
	  
Regelmatig	  gereinigde	  donsdekens	  door	  gespecialiseerde	  firma’s	  gaan	  ongeveer	  40	  jaar	  mee.	  De	  
kwaliteitstijk	  	  Batista	  uit	  Duitsland	  gaat	  >20	  jaar	  mee,	  en	  is	  donsdicht.	  
	  
Een	  goed	  gevuld	  kussen	  van	  180gr	  tot	  200gr	  is	  aan	  te	  bevelen	  bij	  	  wisselvallig	  klimaat.	  	  Maar	  in	  
onze	  webshop	  vindt	  u	  "Duo's",	  2	  donsdekens	  van	  verschillende	  gewichten,	  aan	  mekaar	  vast	  te	  
maken	  met	  knoppen.	  

Verschillende	  wetenschappelijke	  studies	  hebben	  bewezen	  dat	  dons	  een	  oninteressante	  
verblijfplaats	  is	  voor	  huisstofmijt.	  
	  
Het	  gewicht	  wordt	  uitgedrukt	  in	  gr/m2	  .	  Bv.	  180gr/m2	  	  komt	  overeen	  met	  een	  aangeduid	  gewicht	  
per	  donsdeken	  van	  ca	  1180	  gr.	  Naargelang	  de	  kwaliteit	  en	  het	  gewicht	  van	  de	  overtrek.	  
	  
Sinds	  2001	  is	  er	  in	  Europa	  regelgeving	  om	  de	  consument	  te	  informeren	  over	  de	  
samenstelling	  van	  dons.	  De	  normering	  EN12934	  is	  van	  toepassing	  op	  donsdekens	  en	  op	  
kussens.	  	  
 
Voordelen: 
• Licht en soepel, 
• Thermo-isolerend: fris in de zomer, warm in de winter, 
• Ventilerend en vochtregelend, 
• Vulling: 100% echte ganzen dons ( geen veren of steeltjes) 	  
• Behoort tot de hoogste klasse.	  
• Duitse tijk 100% Batista, donsdicht.	  
 
 
© Supermedic   2011	  


