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NIEUWE FORD MONDEO KRIJGT 'ALLERGY TESTED INTERIOR’ 
LABEL 
 
 
KEULEN, 29 mei 2007 – Klanten die de aankoop overwegen van een gloednieuwe Ford Mondeo, 

technologisch de meest geavanceerde wagen die Ford of Europe ooit lanceerde, hebben nu nog een 

extra reden om hem op het hoogste schavot te plaatsen. De nieuwe Ford Mondeo kreeg namelijk het 

label ‘Allergy Tested Interior’ van het Duitse TÜV Rheinland. 

 

Na de Ford Ka, Focus, S-MAX en Galaxy biedt Ford of Europe nu dus een vijfde model voor het 

steeds grotere aantal klanten dat op zoek is naar allergievriendelijke producten. Ford-modellen zijn de 

eerste wagens ter wereld die voldoen aan de strenge TÜV-normen. De nieuwe Mondeo maakt later 

deze maand zijn opwachting in de Europese showrooms. 

 

“We zijn erg trots op deze goedkeuring van TÜV en beschouwen dit als een bevestiging van onze 

hoge kwaliteitsnormen door een vooraanstaande organisatie,” aldus Dr. Wolfgang Schneider, Vice 

President, Governmental & environmental affairs, Ford of Europe.  

 

“We zien het als onze verantwoordelijkheid om klanten producten aan te bieden die een antwoord 

bieden op de steeds grotere aandacht voor allergieën. Daarom stellen we alles in het werk om zoveel 

mogelijk bestaande en toekomstige modellen te laten certificeren door TÜV,” voegt hij nog toe. 

 

Het TÜV-label bevestigt dat de interieurmaterialen van de wagen werden geselecteerd om het risico 

van allergische reacties tot een absoluut minimum te beperken. TÜV is een gereputeerde 

onafhankelijke Duitse testorganisatie die de kwaliteitsnormen voor industrie- en consumptieproducten 

controleert en certificeert. 

 

Net als de eerder geteste Ford-modellen onderging de nieuwe Mondeo een uitgebreide reeks 

wetenschappelijk controleerbare tests volgens de strenge onderzoeksprocedures van TÜV. Ruim 100 

materialen en onderdelen werden getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en hun potentieel 

om allergieën te veroorzaken.  
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Bovendien werden alle onderdelen die met de huid in aanraking komen, zoals het stuur en de 

zetelhoezen, vloertapijten en gordels dermatologisch getest.   

Om aan de strenge certificeringseisen te voldoen, besloten de ontwikkelingsingenieurs van Ford om in 

de nieuwe Mondeo materialen zoals latex, chroom en nikkel uit het interieur te weren omdat ze bij 

bepaalde mensen allergische reacties kunnen uitlokken.  

 

Daarnaast werd de wagen uitgerust met een uiterst performante pollenfilter, die eveneens door TÜV 

werd getest. De filter voorkomt op effectieve wijze dat pollen (een aanzienlijke boosdoener voor 

allergielijders) het interieur van de wagen binnenkomen. 

 

 De meet- en evaluatiecriteria kunt u raadplegen op de website www.tuv.com (ID number: 

0000021252). 

 

 

###  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Jo Declercq – Manager Public & Governmental Affairs 
Tel: +32 2 482 21 03 
Fax: +32 2 482 21 07 
jdecler2@ford.com 

 
 
 

### 
 
Vertaling van de afbeelding op www.fordpers.be: 
 
TÜV-certificaat voor Ford Mondeo biedt allergielijders een extra geruststelling  
De nieuwe Ford Mondeo is het nieuwste Ford-model dat het label ‘Allergy Tested Interior’ van de 
Duitse TÜV Rheinland Group kreeg. TÜV is een onafhankelijk orgaan dat kwaliteitsnormen voor 
industrie- en consumptieproducten controleert en goedkeurt. Ford heeft de allereerste modellen ter 
wereld die het allergiecertificaat van TÜV in de wacht sleepten. 
 
Getest op de mogelijkheid om allergieën te veroorzaken:  
Leder, textiel en bekledingen 
 
Nikkelvrije metalen 
Dermatologisch getest 
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Luchtkwaliteit in het interieur getest 
 
Uiterst efficiënte pollenfilter 
 
Kleefstoffen met beperkte emissies 
 
 


