“Με γεια” το στρώμα!
Ετοιμάσου για
έναν υπεροχο ύπνο!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Συγχαρητήρια!
Έχεις κάνει την καλύτερη
επιλογή στρώματος.
Το νέο σου χειροποίητο στρώμα
Matt Royal® είναι φτιαγμένο με τα
καλύτερης ποιότητας φυσικά υλικά και
με τα πιο σύγχρονα υλικά τεχνολογίας για
την κατασκευή στρωμάτων. Για την μέγιστη
απόδοση των χαρακτηριστικών του
στρώματος όσο και για την μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής του χρειάζεται σωστή
φροντίδα. Ακολούθησε τις απλές οδηγίες
εγκατάστασης, μεταφοράς και συντήρησης
για να εξασφαλίσεις την μέγιστη απόδοση
και διάρκεια ζωής του.

Κατά την μεταφορά & εγκατάσταση
6 ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
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Πρόσεχε το στρώμα
κατά τη μεταφορά
του.

Άφησε το στρώμα
να αναπνεύσει.

Το στρώμα πρέπει
να τοποθετείται
σε καινούρια,
σταθερή βάση.

Πρέπει να το προστατεύεις
ώστε να μην λερώνετε και να
μην φθείρεται κατά
τη μεταφορά του.
Μην διπλώνεις το στρώμα
κατά τη μεταφορά.

To στρώμα σου, παραδίδεται
τοποθετημένο μέσα σε
χαρτοκιβώτιο και σε
πλαστική συσκευασία. Καλό
είναι αφού την αφαιρέσεις
να το αφήσεις 3 ώρες
γυμνό ώστε να αεριστεί
πριν τοποθετήσεις το
προστατευτικό και
τα σεντόνια.

Για την καλύτερη
υποστήριξη του στρώματος,
τοποθέτησε το σε ένα
κρεβάτι ή υπόστρωμα
Matt-Royal®, σε ανατομικό
πλαίσιο.
Μία φθαρμένη βάση
μπορεί να προκαλέσει
μόνιμη ζημιά στο προϊόν,
για την οποία δεν
ευθύνεται η εταιρεία.
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Μη χρησιμοποιείς τα
χερούλια για την
ανύψωση του
στρώματος με όλο
του το βάρος.

Μην αφαιρείς τις
ετικέτες από
το στρώμα.

Όταν τοποθετείς ένα νέο
στρώμα, να αναμένεις
κάποια περίοδο
προσαρμογής.

Τα χερούλια είναι για την
ελαφριά μετατόπιση του
προϊόντος, εφόσον έχει
ήδη τοποθετηθεί σε κρεβάτι.

Περιέχουν χρήσιμες
πληροφορίες για το στρώμα
και τον κατασκευαστή και
ισχυροποιούν την εγγύηση.

Μετά από τόσα χρόνια στο
παλιό σου στρώμα, πρέπει
να δώσεις στο σώμα σου
χρόνο ώστε να
προσαρμοστεί και
να συνηθίσει το νέο
χειροποίητο στρώμα σου.

Φρόντισε το στρώμα σου
6 ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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Το στρώμα δεν πλένεται,
δε σιδερώνεται, δεν
τινάζεται και δεν
επιτρέπεται ο καθαρισμός
με ατμό (βιολογικός καθαρισμός).

Μην στέκεσαι όρθιος,
μην επιτρέπεις στα
παιδιά να χρησιμοποιούν το στρώμα
σαν τραμπολίνο.

Χρησιμοποίησε
προστατευτικό
κάλυμμα.

Ο μόνος τρόπος να
καθαριστεί είναι με τη χρήση
ηλεκτρικής σκούπας.

και μην ακουμπάς βαριά
αντικείμενα πάνω στο
στρώμα.
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Α

Μην το τοποθετείς
σε μέρη που υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος
υγρασίας.

Matt-Royal® ώστε να το
διατηρείς καθαρό και να
εξασφαλίζεις την μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής
του στρώματός σου.

Β

Αλλαγή πλευράς &
αερισμός.
Τους 4 πρώτους μήνες
χρήσης προτείνεται η
περιστροφή του στρώματος
κάθε μήνα προς διαφορετική
κατεύθυνση (οριζόντια και
κατακόρυφα εναλλάξ). Με το
πέρας του 4μήνου πρέπει να
το περιστρέφεις κάθε 3μηνο.
Κάθε 6 μήνες να το
τοποθετείς σε σημείο που να
το βλέπει ο ήλιος.
* Η αλλαγή πλευράς (Β),
δεν ισχύει για τα
στρώματα μιας όψεως.

Α

Β

Αλλαγή πλευράς &
αερισμός σε ισόπλευρα*
στρώματα.
Ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες
όπως στα στρώματα των
κλασικών διαστάσεων με την
διαφορά πως στα ισόπλευρα
στρώματα τα χερούλια
πρέπει ΠΑΝΤΑ να βρίσκονται
στην πλαϊνή όψη του
κρεβατιού.
* πχ. Διάσταση 2mx2m
* Η αλλαγή πλευράς (Β),
δεν ισχύει για τα
στρώματα μιας όψεως.

