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Idéen bag familievirksomheden Cocoon Company startede i 2011 med et ønske om at skabe en grønnere verden ved at udvikle 100% naturlige 
og allergivenlige produkter med fokus på økologi, bæredygtighed og et godt sovemiljø. 

Historien om Cocoon Company startede dog længe før år 2011. Nærmere specifikt helt tilbage fra da vores yngste søn, Phillip, var lille. Som 
mange andre børn, var Phillip et varmt barn, og han vågnede ofte flere gange om natten varm og fugtig. Vi prøvede alle de traditionelle 
soveprodukter, som dun, fjer og skum, men lige lidt hjalp det. I vores søgen efter alternative materialer faldt vi over naturfiberen kapok, som er 
fantastisk til at regulere varme og fugt. Det er igennem udviklingen af disse kapokprodukter, at vi fandt løsningen for vores søn, men også ønsket 
om at skabe de bedste og mest naturlige soveprodukter for andre, så også de kunne opnå en perfekt nattesøvn. 

Navnet Cocoon stammer fra tanken om en lille miljøbevidst virksomhed der, som en puppe, udvikler sig til en grøn og bæredygtig 
sommerfugl. En sommerfugl der er din garanti for et naturligt, allergivenligt, kemifrit og økologisk soveprodukt!

I denne folder giver vi dig et indblik i vores lille grønne verden.

God fornøjelse,

Torben, Jane, Martin & Phillip

_
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Det naturlige valg til den perfekte nattesøvn
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Organic Kapok
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Et unikt produkt

Cocoon Organic Kapok blev udviklet, fordi vores yngste søn, Phillip, havde det alt for varmt ved brug af traditionelle soveprodukter. Her viste den 
naturlige og helt utrolige åndbare kapokfiber sig helt unik. Serien består af et bredt udvalg af madrasser, topmadrasser, rullemadrasser, dyner, 
puder m.m. med fyld af økologisk ubehandlet kapok og med en 100% økologisk certificeret bomuldsmetervare.

En økologisk og åndbar naturfiber

Kapok er en 100% naturlig og økologisk naturfiber, der vokser vildt i de tropiske skove. Kapokfiberen indeholder 80% luft og er 8 gange lettere 
end bomuld, hvilket gør den til den letteste naturfiber i verden og meget mere åndbar end nogen anden fiber. Derfor har kapok fra naturens side 
en hel unik evne til at temperaturregulere og transportere fugt og er en fantastisk løsning til både babyer, børn og voksne.

Allergivenlig

Kapok er 100% naturlig og økologisk, da der ikke er brugt nogen form for kemikalier under produktionen og forarbejdningen af produkterne. Kapok 
kan anbefales til folk med allergi, da fiberen indeholder et bitterstof, som gør den modstandsdygtig overfor husstøvmider.

Et bæredygtigt produkt

Da man ikke fælder kapoktræerne ved høstning af bælgende, er produktionen af kapok med til at sikre bevaringen af de gamle træer. Træerne er 
levebrød for mange bønder, som kan høste disse kapokbælge generation efter generation. 
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 cocoon organic kapok

Gå til www.cocooncompany.dk/vaskevejledning

Et helligt træ

På grund af kapoktræets imponerende højde og udseende mente 
Mayaerne, at det hellige træ voksede op i himlen til guderne. 
Derfor havde guderne puttet torne på forneden af træet for at 
forhindre folket i at kravle op til himlen. 

Et håndlavet produkt

Kapok er blevet brugt i mange år på grund af dets gode egen- 
skaber. Eksempelvis blev kapok brugt til at fore snestøvler tilbage 
i 1953 når man skulle bestige Mount Everest. Men beklageligvis 
er kapokfiberen lettere besværlig at indsamle og forarbejde, og 
derfor er kapokfiberen ikke særlige udbredt i dag. Vores kapok-
produkter bliver både syet og stoppet i hånden og kan derfor 
variere en smule.

Vedligeholdelse

Grundet kapokkens fine naturfibre skal produktet løbende  
vedligeholdes på en lidt anderledes måde end traditionelle 
soveprodukter, som dun- og fjerdyner.

Det er muligt at vaske sine kapokprodukter ved 40 grader og 
maks. 60 grader. Men vi anbefaler, at man kun vasker sine 
produkter, hvis det er nødvendigt. Kan man nøjes med at 
pletvaske sit produkt eller hænge produktet til udluftning er det 
at fortrække for at skåne kapokkens fine naturfibre og 
egenskaber. 

Hvis du vælger at vaske dit kapokprodukt, bør du vaske det i et 
kemikaliefrit og skånsomt vaskemiddel, som eksempelvis vores 
sæbebær, for fortsat at have et 100% økologisk produkt. Husk 
altid at følge vores vaske- og tørreanvisning, som du kan finde på 
vores hjemmeside.



Kapok dyne

Kapok dynen er lavet i økologisk certificeret bomuld og fyldt 
med den bedste kvalitet af økologisk kapok. Dynen sikrer, med 
sine varmeregulerende og svedtransporterende egenskaber, en 
tør og behagelig søvn hele natten igennem, hele året rundt. 
Kapokfiberen indeholder et naturligt bitterstof, som gør dynen 
modstandsdygtig overfor husstøvmider og bakterier, og dynen 
er dermed  allergivenlig.

Vores kapok dyne er en helårsdyne, der er kategoriseret som 
sval/lun, og dynen er hurtig til at opnå kropstemperatur.

Hos Cocoon har vi valgt at bruge ekstra fyld i vores kapok 
dyner, da dette er med til at forlænge produktets levetid.

Kapok pude

En kapok pude er en fantastisk pude til dig, der har det 
varmt om natten. Kapokfiberens høje luftindhold og fiberens 
vandafvisende egenskab gør fiberen utrolig god til at lede 
varme og fugt gennem puden og væk fra kroppen. På den måde 
forbliver kapok puden dejlig tør gennem hele natten. 

Junior- og voksenpuder har lynlås, så hvis puden er for høj til 
egen præference, kan man tilpasse fyldet til den højde man 
ønsker.

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Læs udvidet vaskeanvisning på vores hjemmeside  

Varianter Baby, junior, voksen og dobbeltdyner

Varmeklasse      Sval        Lun  (Se dyneguide side 23)

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Læs udvidet vaskeanvisning på vores hjemmeside  

Varianter Baby, junior og voksen 

Varmeklasse      Sval        Lun  

_
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100% økologisk certificeret bomuld 100% økologisk certificeret bomuld



Kapok rullemadras

En kapok rullemadras er et fantastisk tillæg til enhver madras, 
hvis man ønsker et varmeregulerende og svedtransporterende 
underlag i rene naturlige og kemifri materialer. En rullemadras 
med kapokfiber tilfører et blødt og åndbart underlag til 
madrassen, som forbliver tørt og kropsneutral gennem natten 
og er dermed meget mere end blot en madrasbeskytter.

Har du det meget varmt gennem natten, eller døjer du med 
svedeture, vil en kapok rullemadras være det helt rigtige tillæg 
til din madras.

Metervare

Varmeregulerende og svedtransporterendeEgenskaber

Allergivenlig

Vedligeholdelse
Udluftning og vask 
(vi anbefaler at store størrelser tages til rens)

Varianter Lift, vugge, barnevogne, baby- og juniorsenge, samt 
til voksensenge. Se udvalg på vores hjemmeside.

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

__
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100% økologisk certificeret bomuld



Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og pletvask  

80/90/120/140/160/180x200Varianter

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning  og pletvask

Varianter 35+ forskellige størrelser. Se vores hjemmeside. 

Kapok topmadras

En kapok topmadras er det bedste økologiske alternativ til en 
almindelig topmadras, hvis du ønsker en mere fast og varme-
regulerende topmadras. 

En kapok topmadras er en lækker tilføjelse til en kapok madras, 
men kan også bruges som et tillæg til en almindelig skum-
madras. Kapok topmadrassen er en mere fast topmadras, men 
er stoppet blødere end en almindelig kapok madras, og vil 
derfor kunne tilføre lidt ekstra blødhed til en fast madras.

__
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Kapok madras

Kapokfiberen sikrer dig en 100% naturlig og allergivenlig 
madras, som har en fantastisk evne til at temperaturregulere og 
fugttransportere. Madrassen leder let den overskydende varme 
og fugt væk fra kroppen, så du vil opleve en behagelig og tør 
søvn gennem natten.

Madrassen er en fast madras, hvilket især anbefales af 
eksperter til babyer og børn. Madrasserne er håndstoppet, og 
de kan derfor variere lidt i størrelse. Ønsker du en blødere 
effekt anbefaler vi, at du ligger en kapok top- eller rullemadras 
ovenpå din madras. 

100% økologisk certificeret bomuld100% økologisk certificeret bomuld



Kapok sengerand

Med en kapok sengerand får du et kemifrit og allergivenligt 
produkt uden polyester og skum fyld. Vores lækre sengerand 
er fremstillet i en blød økologisk og ubehandlet bomuld med 
fyld af naturlig og økologisk kapokfiber. 

Sengeranden er medvirkende til at sengen virker tryg og 
sikrer dermed en komfortabel søvn for dit barn.

Ønsker du at sengeranden dækker alle sider bruges der 2 stk. 

Kapok ammepude

Ønsker du en kemifri ammepude uden plastik og polyester 
fyld, er en ammepude med kapok et lækkert alternativt. Med en 
kapok ammepude får du et naturligt, åndbart og temperatur-
regulerende produkt, som sikrer at barnet ikke får det for varmt 
under amningen. 

Ammepuden har en god størrelse, fyldet er blødt, men fast, 
hvilket giver en fantastisk støtte for både mor og barn. 

Du kan nu få et blødt og økologisk bomuldsbetræk til puden, 
som let kan tages af og vaskes. 

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og pletvask 

Varianter 60x120 cm / 70x140 cm / 28 cm høj

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask 

Varianter En standard størrelse

10

_
 cocoon organic kapok

100% økologisk certificeret bomuld100% økologisk certificeret bomuld



Kapok indsats til autostol

En indsats til autostol med kapok vil øge dit barns komfort i 
autostolen, ved at tilføre ekstra blødhed til autostolen. 

Samtidig sikrer indsatsen at dit barn kan komme af med den 
overskydende varme, da kapokfiberen er varmeregulerende og 
svedtransporterende. 

Kapok barnevognspude

En barnevognspude med kapokfiber giver en bedre støtte til 
barnet end barnevognspuder med polyester- eller bomulds-
fyld. Kapokfiberen gør barnevognspuden mere fast og stabil, 
hvilket gør at den ikke vil falde sammen.

Cocoons kapok barnevognspude skiller sig ud ved at have 
lynlås på undersiden, så betrækket kan tages af og vaskes.

Barnevognspuden kan bruges fra når barnet selv kan sidde op. 
Det er vigtigt, at man ikke kommer til at bruge barnevogns-
puden for tidligt, da barnet først skal have udviklet sine 
rygmuskler. 

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask ved 40 grader 

Varianter 0-13 kg (75 cm), 9-18 kg (85 cm) og 15-36 kg (70 cm) 
i farverne soft beige og dusted brown

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Betrækket kan tages af og vaskes ved 40 grader  

Varianter En standrad størrelse i farverne soft beige og 
dusted brown

_
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100% økologisk certificeret bomuld100% økologisk certificeret bomuld
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Amazing Maize
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En miljøvenlig fiber

Cocoon Amazing Maize er en miljøvenlig, vegansk og bæredygtig produktserie, som er fremstillet med en plantebaseret majsfiber, der gør 
produktet 100% naturlig nedbrydelig.

Denne nye enestående biofiber er vores grønne modsvar til nutidens syntetiske og oliebaserede plastikfibre, som ikke kan nedbrydes naturligt. 
Serien består primært af dyner og puder til både børn og voksne, og serien er et perfekt grønt alternativ til de traditionelle dun og fjer produkter.
Den lækre og bløde metervare, der er brugt til dette produkt, er fremstillet af 100% økologisk certificeret bomuld.

Fremragende reguleringsevne

Majsfiberen har en lang og hul fiberstruktur tilsvarende en uldfiber. Dette giver majsfiberen dens unikke temperaturregulerende egenskaber og en 
fantastisk behagelig fornemmelse under din søvn. Majsfiberen er samtidig vandafvisende og sørger for at lede den overskydende varme og fugt 
igennem dynen i stedet for at absorbere den. Dynen vil derfor forblive tør og behagelig gennem hele natten. 

Allergivenlig

Vores serie af majsfiber produkter er et naturligt alternativ til børn og voksne med allergi og til dem, som vil undgå allergifremkaldende 
produkter. Vores økologiske metervare er ligeledes så tætvævet, at husstøvmider ikke kan trænge igennem.
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Gå til www.cocooncompany.dk/vaskevejledning

Ikke kun god for søvnen men også for 
miljøet 

Fiberens naturlige kredsløb bidrager til en simpel og miljøvenlig 
produktion, som værner om den samme natur som vores 
råmaterialer stammer fra. Selve fremstillingen af majsfiberen 
kræver faktisk hele 68% færre fossile brændstoffer end ved 
fremstilling af en almindelig syntetisk fiber. Grundet den miljø-
venlige produktion betegnes majsfiberen som den første CO2 
neutrale fiber nogensinde skabt.

Dette vedvarende kredsløb afspejler Cocoon Companys vision 
om at reducere spild af ressourcer for derigennem at minimere 
vores aftryk på jorden.

Vedligeholdelse

Produkterne er super nemme at vedligeholde og har ligesom alle 
andre sengeprodukter godt af at blive luftet regelmæssigt ude i 
den friske luft, for at opretholde et sundt indeklima. Hvis uheldet 
er ude kan vores Amazing Maize produkter vaskes på 40 grader og 
op til 60 grader, gerne med et kemikaliefrit vaskemiddel, som 
eksempelvis vores sæbebær. Husk at følge vores vaske-
anvisning, som du kan finde på produktet eller hjemmeside.



Fiber 100% bionedbrydelig majsfiber

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og 
svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask

Varianter Baby, junior, voksen og 
dobbeltdyner

Fiber 100% bionedbrydelig majsfiber

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og 
svedtransporterende

Allergivenlig

Varianter Baby, junior og voksen

Varmeklasse Lun

Fiber 100% bionedbrydelig majsfiber

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og 
svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Vask og udluftning

Varianter En standard størrelse

Amazing Maize dyne

Naturfiberen i disse dyner er en ny 100% 
vegansk og naturlig nedbrydelig fiber 
udvundet af majsstivelse. Dynen er 
kategoriseret som en lun helårsdyne.

Dynen har nogenlunde samme følelse og 
fylde som traditionelle dundyner og føles let 
og luftig.

Amazing Maize pude

Vores innovative og miljøvenlige majspude 
er kategoriseret som lun og er en luftig og 
let pude. Puden har nogenlunde samme 
følelse og fylde som en traditionel dunpude. 

Produktet er allergivenligt, da husstøvmider 
ikke kan trænge gennem den tætvævede 
metervare. 

Amazing Maize ammepude

En Amazing Maize ammepude giver god 
støtte til både mor og barn! Barnet kan ligge 
dejlig blødt på ammepuden og slappe af, 
mens mor undgår spændinger i armen og 
nakken. 

En ammepude med majsfiber udmærker sig 
særligt ved at være varmeregulerende og 
svedtransporterende, og giver derfor 
maksimal komfort til både mor og barn.

Det er muligt at tilkøbe vores økologiske 
ammepudebetræk i soft beige og dusted 
brown til ammepuden.

_
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Lun (Se dyneguide s. 23)Varmeklasse

Vedligeholdelse Udluftning og vask

100% økologisk certificeret bomuld

100% økologisk certificeret bomuld
100% økologisk certificeret bomuld

Cmarketing
Fremhæv
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Merino Wool
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Et eksklusivt og økologisk soveprodukt 

Cocoon Merino Wool er en serie af eksklusive og økologiske soveprodukter. Serien er udviklet og designet i Danmark, produceret i EU af den bedste 
certificeret metervare og fyldt med den fineste rene merinould. Serien består af dyner og puder til baby, junior og voksen. 

Åndbar & fugttransporterende

Uldfiberen er kendt for sine fantastiske varmeregulerende egenskaber, hvorfor den også er en de mest brugte materialer i beklædning. Uld har 
en fantastisk evne til at hjælpe kroppen med at regulere temperaturen, idet uldens isolerende hule fibre skaber en termoregulerende effekt, der 
sørger for at fugten konstant kan passere igennem.

Ikke kun et vintertilbehør

Alle vores ulddyner er helårsdyner, men da vi som forbrugere oftest kan have vores individuelle præferencer til, hvordan vi bedst kan lide vores 
dyne og pude, producerer vi vores merinoulddyner i tre forskellige vægtklasser.

Anti-bakteriel & Allergivenlig

Vores merinould er naturlig og ubehandlet gennem forarbejdningsprocessen for derved at kunne skabe et så rent og naturligt produkt som muligt.
Uldfiberens naturlige overflade af lanolin skaber et antibakterielt miljø, som beskytter fiberen mod husstøvmider, afhjælper lugtdannelse og gør 
merinoulden i stand til at fungere selvrensende.
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Gå til www.cocooncompany.dk/vaskevejledning

Merinofåret

Merinofåret er verdens talrigeste fårerace og stammer oprindeligt 
fra Spanien, men er i dag udbredt til hele verden. Til Cocoon 
Merino Wool produkterne anvendes kun uld fra merinofår, som 
har sin daglige gang i bjergene. Disse får producerer en længere 
uld grundet den koldere luft i bjergene. Fårene producerer 
gennemsnitlig 3-6 kg uld om året, og vi bruger til sammenligning 
1,4 kg til vores medium voksendyne. 

Idet vi kun bruger uldfibre over 8 cm, vil vores produkter føles 
mere luftige, samtidig med at de bliver mere åndbare og bedre 
varmeregulerende. 

Dyrevelfærd

At produktionen af merinould foregår i dyrenes tarv er afgørende, 
når vi vælger råvareleverandør. Vi har derfor en streng politik om, 
at vi kun bruger uld fra får, som er fritgående, bliver klippet på en 
fair og ordentlig måde, og som ikke bliver udsat for mulesing.

Vedligeholdelse

Dit merinould produkt er nemt at vedligeholde, da ulden er 
selvrensende. For at bevare merinouldens unikke egenskaber 
anbefaler vi, at du ikke vasker dit uldprodukt. Hvis uheldet skulle 
være ude, anbefaler vi, at du pletvasker produktet. For at 
bibeholde luftigheden og letheden i produktet skal produktet 
luftes regelmæssigt. 



Merino Wool pude

Alle vores merinould produkter bliver produceret i Europa.

Fiber 100% økologisk og ubehandlet merinould

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Selvrensende

Vedligeholdelse Udluftning, pletvask og rens

Varianter Baby, junior og voksen samt i dobbeltdyner samt 
i vægtklasserne light, medium og heavy 

Varmeklasse      Sval        Lun         Varm (Se dyneguide side 23)

Fiber 100% økologisk og ubehandlet merinould

Metervare

Egenskaber Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Selvrensende

Vedligeholdelse Udluftning, pletvask og rens

Varianter Baby, junior og voksen samt i pudehøjderne low, 
medium og high

Varmeklasse      Sval        Lun         Varm

_
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Merino Wool dyne

En super eksklusiv og naturlig dyne produceret med fyld af den 
fineste ubehandlede merinould og med en metervare af 100% 
økologisk certificeret bomuld. 

Ulddynen er helt unik til at tilpasse sig ens kropstemperatur. Den 
er luftig, blød og helt uundværlig, når du først har prøvet den. 

Dynen er allergivenlig, da det naturlige indhold af lanolin i 
merinould er modstandsdygtigt overfor husstøvmider og
bakterier. 

Alle vores merinould produkter bliver produceret i Europa.

Vores eksklusive uldpuder er produceret med fyld af den fineste 
ubehandlet merinould af højeste kvalitet og af en silkeblød 
økologisk bomuld. Voksen uldpuden finder du i 3 forskellige 
højder, så du har mulighed for at vælge den, som passer til 
netop dine præferencer. 

• Pudehøjden low er primært til dig, som sover på maven eller
dig, som ønsker at folde din pude.

• Pudehøjden medium er vores standard pude, som de fleste
foretrækker.

• Puden high er vores pude med mest fyld, og er til dig, som
godt kan lide en høj pude med ekstra fyld.

100% økologisk certificeret bomuld100% økologisk certificeret bomuld



Økologisk sengetøj

I udvikling af vores sengetøj har vi arbejdet nøje med kvalitet 
og æstetik og har nu fremstillet en metervare, som opfylder 
vores forventninger. 

Sengetøjet er vævet af 100% økologisk certificeret bomuld af 
bedste kvalitet. Den helt unikke vævning gør at sengetøjet 
føles meget let, åndbart og utrolig blødt. Du vil opleve, at det 
kun bliver blødere ved brug. 

Sengetøjet får efter vask et flot bølget udtryk og behøver 
derfor ikke at stryges.

Vælg mellem farverne Polar Bear white, for et lyst og rent look 
eller vores Wallaby brown, for et varmt naturligt look.

Metervare

Egenskaber Åndbart

Vedligeholdelse Vask ved 40 grader og op til 60 grader

Varianter Se størrelser på vores hjemmeside. Fås i farverne 
Polar Bear white og Wallaby brown

_
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100% økologisk certificeret bomuld



Metervare

Egenskaber Slidstærkt og blødt 

Vedligeholdelse Vask ved 60 grader 

Varianter Lift, vugge, barnevogn, baby- og juniorsenge samt til 
voksensenge. Se udvalg på vores hjemmeside.

Metervare 100% ubehandlet bomuld med bionedbrydelig 
membran

Egenskaber Vandtæt og åndbart

Vedligeholdelse Vask ved 40 grader og maks. 60 grader

Varianter Flere størrelser til lift, vugge, barnevogne og senge. 
Se størrelserne på vores hjemmeside.  

_
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Markedets bedste jerseylagen

Mange er rigtigt begejstret for vores stræklagner! Produktet, 
som nu har været en del af vores sortiment i mere end 6 år, er 
løbende blevet udvidet med flere størrelser, og nu også i 
pakker med 2 stk.  

Lagnerne er udført i en lækker og kraftig jerseykvalitet, som er 
vævet af den blødeste og 100% rene økologiske bomuld. 
Produktet er slidstærkt og kan vaskes ved 60 grader. Vi anbe-
faler at man vasker sit lagen i et kemikaliefrit og skånsomt 
vaskemiddel, som eksempelvis vores sæbebær, for fortsat at 
bevare et 100% økologisk produkt.  

Åndbart og vandtæt underlag

Vi har udviklet markedets eneste åndbare og vandtætte 
tisseunderlag. Det fås i mange forskellige størrelser og kan 
bruges til både puslepladsen, i vuggen, liften, barnevognen og i 
senge. Tisseunderlaget lægges under lagenet. 

Udført i 100% bomuld med åndbar og bionedbrydelig 
membran. Produktet er 100% ubehandlet dvs. hverken bleget 
eller farvet. 

Vi anbefaler miljøvenlig vask ved 40 grader, men kan vaskes 
ved maks. 60 grader, hvis nødvendigt. For at bevare den 
vandtætte membran bedst muligt, anbefaler vi at lade 
produktet hænge tørre.

100% økologisk certificeret bomuld



Metervare

Egenskaber Slidstærk

Skridsikkert og stabilt underlag

Vedligeholdelse Rens eller rengøring med klud

Varianter Måler 66x193 cm og fås med eller 
uden naturgummi på bagsiden

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Praktisk bærerem

Støtte til ryg, ben og knæhaser

Vedligeholdelse Betrækket kan vaskes ved 40 grader 

Varianter 23 cm i diameter og 61 cm lang i 
soft beige og warm grey

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare

Egenskaber Praktisk bærerem

Støtte til siddeøvelser

Vedligeholdelse

Varianter 30 cm i diameter og 13 cm høj i 
soft beige og warm grey

Yogamåtte

Cocoons økologiske og miljøvenlige 
yogamåtte er håndvævet i Indien af 100% 
økologisk ubleget bomuld og findes med 
eller uden naturgummi på bagsiden. 
Yogamåtten indeholder ingen kemiske 
stoffer og belaster ikke miljøet som 
almindelige yogamåtter, der er kunstig 
fremstillet og fyldt med skadeligt PVC.

Vores naturlige og økologiske yogamåtte 
har en unik vævning, som gør den dejlig 
behagelig at ligge på, og som giver et 
skridsikkert, fast og stabilt underlag at dyrke 
yoga på.

Kapok yoga pølle pude

Ønsker du optimal støtte når du dyrker yoga, 
så er vores yoga puder super gode til de 
siddende og liggende stillinger, uanset om 
du er nybegynder eller garvet yogaudøver. 

Den lange yoga pølle er helt fantastisk som 
støtte ved din ryg, ben og knæhaser og 
super at bruge til afspændingsøvelser. 

En kapok pølle er nem at have med, da den 
er lettere end en yoga pude med bomuld, 
samt har en praktisk bærerem i den ene 
ende. Betrækket kan let tages af og vaskes.

Kapok yoga zafu pude

Du vil hurtigt opdage, hvordan du med en 
yogapude kan koncentrere dig bedre om at 
udføre dine øvelser korrekt og dermed få 
mere ud af dine øvelser. Når du sidder på 
yogapuden, øger du blodcirkulationen i 
benene og gør det mere behagelig at dyrke de 
siddende stillinger.

En kapok zafu pude er nem at have med, da 
den er lettere end en yoga pude med bomuld, 
samt har en praktisk bærerem i den ene ende. 

_
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Pletvask

100% økologisk certificeret bomuld 100% økologisk certificeret bomuld100% økologisk certificeret bomuld
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VARM MIDDEL KOLD

VARM

MIDDEL

KOLD

SVAL DYNE Organic Kapok og Merino Wool light

LUN DYNE Organic Kapok, Merino Wool medium 
og Amazing Maize

VARM DYNE Merino Wool heavy

Cocoon Dyneguide

Reguleringsevne versus isoleringsevne.

En dynes bæreevne og isoleringsevne beskrives oftest som de 
to vigtigste parametre, når man skal bedømme kvaliteten på en 
traditionel fjer- eller dundyne. 

Bæreevne er et udtryk, der kun kan bruges om fjer- og dundyner, 
og som beskriver mængden af stillestående luft i en dynes fyld. 
En høj bæreevne er oftest det vi forbinder med en dejlig let og 
fyldig dyne. Bæreevne er dog også et udtryk for, hvor god dynen 
er til at isolere omkring kroppen. En høj bæreevne og god 
isoleringsevne er derfor dejlig, når vi fryser og gerne vil have at 
dynen holder på varmen og holder kulden ude. 

Problemet med en god isoleringsevne er, at dynen vil blive ved 
med at holde på varmen, selv efter du ikke længere fryser, og 
kroppen kan derfor have svært ved at komme af med den over-
skydende varme gennem natten. Når kroppen ikke kan komme af 
med varmen, prøver den at køle sig ned ved at svede. Når vi 
sveder eller har det for varmt under dynen, er det derfor et tegn 
på, at vores dyne er for isolerende i forhold til det sovemiljø, vi 
sover i. 

Vi synes derfor, at det er vigtigt at vælge en dyne, der har en 
bedre reguleringsevne end isoleringsevne, så den overskydende 
varme og fugt i stedet ledes væk fra kroppen, når den har brug 
for det.

I dyneguiden til højre kan du se, hvilke dyner, som vil kunne 
passe til lige netop dine behov og præferencer.

Hvilken type er du, når du sover?
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Organic Laundry

Pas på vores miljø

Cocoon Organic Laundry er en serie af naturlige vaskeprodukter til krop og hjem, som er skabt med ønsket om at producere så naturlige, bære-
dygtige og miljøvenlige vaskeprodukter som muligt, og herved gøre en forskel for vores miljø. Vil du også hjælpe med at mindske vores aftryk på 
jorden og reducere mængden af kemikalier, som bruges i hverdagen, så prøv vores Organic Laundry serie.

Kemifrie og naturlige vaskeprodukter

Serien er udviklet på baggrund af de mange forespørgsler, vi har fået fra både forhandlere og slutbrugere, som ønsker kemifrie og naturlige 
vaskeprodukter til deres Cocoon soveprodukter.

Bæredygtig produktion

Vores Organic Laundry serie består af produkter, som udelukkende er skabt af vores natur. Eksempelvis kan sæbebærene høstes fra sæbe- 
bærtræerne i optil 90 år. Produktionen er med til at sikre en indtægt til den lokale befolkning og træernes bevarelse. 

_
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Økologiske olier, 20 ml.

Vores naturlige og økologiske æsteriske olier, kan 
b.la. tilsættes vasketøjet under vask, og dermed 
erstatte brugen af kemisk skyllemiddel.

Find varianterne på vores hjemmeside.

Vegansk pletfjerner blok

Cocoons naturlige pletfjerner blok er et 100% 
vegansk og naturligt produkt. Det perfekte alternativ 
til dig, der ønsker en hverdag fri for kemikalier. 

Pletfjerneren er lavet af naturlige olier og mineraler og 
er 100% nedbrydelig. Den er nem at påføre, da den 
blot smøres på den blødgjorte plet inden vask. Er også 
et super produkt at kombinere med brugen af de 
naturlige sæbebær.

Økologiske sæbebær

Sæbebær er et vegansk, 100% økologisk og et 
naturligt nedbrydeligt produkt, som kan bruges til 
tøjvask, opvask, rengøring, samt shampoo og 
barberskum. Dyrkningen af sæbebær er en meget 
bæredygtig proces, idet træerne kan høstes i rigtig 
mange år og er med til at bevare skoven og give den 
omkringboende befolkning en indtægt.

Sæbebær, 250 gr.
Giver ca. 90 vaske.

Sæbebær, 500 gr. 
Giver ca. 180 vaske.

Sæbebær, 1 kg. 
Giver ca. 360 vaske.

Uld tørrebolde

Cocoons uldbolde er tørrebolde til tørretumbleren, 
der reducerer tørretiden med 25% ved hjælp af 
uldens stærke fugtabsorberende egenskaber. 
Samtidig blødgør de tøjet under tørringen og 
erstatter dermed brugen af skyllemiddel.

Brug 3-6 uldbolde, alt efter hvor meget der tørres i 
tørretumbleren.

Fås som 4 stk. & 6 stk. pakker.

_
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Natursvampe

Cocoons økologiske natursvampe er alle fra 
Middelhavet og høstet på en yderst bæredygtig og 
skånsom måde for miljøet. Natursvampes utrolige 
blødhed og mange porer hjælper med at rense 
huden i dybden på en blød og naturlig måde. 

Natursvampe er lette at holde rene, og de er derfor 
mere hygiejniske og allergivenlige end kunstig 
fremstillede svampe af plastik.

Findes i tre varianter: silke- honeycomb og 
honeycomb wool svamp. Fås i flere størrelser.

Honningsæbe

Denne 100% naturlige sæbebar er perfekt til sensitiv 
hud og til dem, som ønsker en mere fugtgivende 
sæbe til hænder, krop og ansigt.

Sæben er håndlavet og har kun naturlig duft. Sæben 
indeholder den unikke Manuka honning fra New 
Zealand, som virker beroligende, og som er antibak-
teriel. Den kaldes også for ”The healing honey”.

Findes i varianterne havre og citrongræs. 



Med respekt for naturen

Hos Cocoon Company går vi meget op i at være så bæredygtige 
som muligt. Det gør vi blandt andet ved at vælge vores råvarer 
med største omhu. Vi vælger råvarer, der er dyrket naturligt og 
uden brug af pesticider, og som er høstet på en bæredygtig samt 
ansvarlig måde. 

Vi forsøger at optimere brugen af naturens ressourcer bedst 
muligt, hvilket b.la. bliver afspejlet i vores produktserie Amazing 
Maize. Serien er fremstillet af en plantebaseret majsfiber, som er 
100% bionedbrydelig, produceret af en 100% genanvendelig 
ressource og som er CO2 neutral.

Det er ikke kun vigtigt for os at vores produkter er miljøvenlige, 
men også at de bliver produceret på en ansvarlig måde. Derfor er 
vores produktion også SA8000 certificeret, hvilket betyder at 
produktionsmedarbejderne bliver behandlet ordentligt og 
ararbejder under gode og sikre forhold.

Siden 2018 har vi reduceret brugen af plastik med 80%. Vi bruger 
udelukkende miljøvenlig tape med naturgummi og som det nyeste 
tiltag, har vi standardiseret alle vores kasser, så de kan blive 
genbrugt igen og igen. Gennem disse tiltag er det lykkedes os at 
nedbringe vores emballage betragteligt, til stor gavn for miljøet.

Bedre end standarden

Vi kan alle gøre mere for miljøet, og vi har alle et ansvar. Hos 
Cocoon tager vi ansvar og går gerne forrest. Vores egne krav til 
råmaterialer, emballage og produktion er langt højere end hvad 
eksisterende certificeringer kræver i dag, da mange certificeringer 
desværre ikke garanterer et 100% økologisk og kemifrit produkt.

Det er ikke kun vigtigt at bomuldsfiberen er dyrket økologisk uden 
brug af pesticider, men også at forarbejdningen af bomulds-
fiberen og metervaren ikke inkluderer kemikalier. 

Vi ønsker et 100% økologisk, naturligt og kemifrit produkt, som 
ikikke indeholder spor af kemiske tilsætningsstoffer eller 
syntetiske materialer. 

Cocoon Company ®

_
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VeganskØkologisk & AllergivenligBæredygtig 

COCOON COMPANY APS

Vestervang 6
8882 Fårvang
Denmark
40491149

cocooncompany.dk
info@cocooncompany.dk
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