Gratulacje!
Jest nam bardzo miło, że wybrali Państwo najwyższej jakości produkt.
Dokonali Państwo inwestycji w jedną z najważniejszych sfer życia, w sen, który powinien być relaksem oraz
pomagać zregenerować się ciału do dalszego intensywnego życia.
Stworzyliśmy tą broszurę, aby pomóc Państwu w zapewnieniu długoletniego użytkowania naszych produktów.
Materac wyprodukowany jest z materiałów najwyższej jakości przy dołożeniu olbrzymich starań rzemieślników,
jednak jak każdy produkt potrzebuje on odrobiny pielęgnacji.

Podstawowe zasady konserwacji i użytkowania materaca:
Materac powinien być użytkowany z ochraniaczem lub prześcieradłem aby zapobiec poplamieniu i zamoczeniu.
Każdy nowy materac powinien zostać po dostawie otworzony oraz wietrzony przez kilka godzin, by pozbyć się
zapachu nowego produktu.
Zapach produktu może unosić się przez kilka dni po rozpakowaniu.
Do materacy piankowych zalecamy użycie sprężystego stelaża zapewniającego odpowiednią wentylację.
Do materacy sprężynowych można stosować stelaże sprężyste lub stałe, jednak również muszą one zapewniać
odpowiednią wentylację.
Jeżeli zamierzasz użytkować materac na stelażu listwowym, upewnij się, że listwy nie są od siebie oddalone o
więcej niż 70 mm. W przypadku łóżek o szerokości 140cm i większej, zapewnij odpowiednie podparcie materaca
stosując środkową listwę wspierającą (tak zwaną „piątą nogę”).
Nie zginaj, ani nie składaj materaca, nawet podczas krótkoterminowego przechowywania spowoduje to
nieodwracalne uszkodzenia materaca.
Nie zaleca się używania agresywnych środków czystości, używanie niektórych detergentów może spowodować
uszkodzenie materiałów zewnętrznych i wewnętrznych.
Pianki stosowane do produkcji materacy są wrażliwe na wodę, zamoczenie może powodować utratę właściwości
pianek.

Obracanie materaca
Odkształcenia wielkości 25-30 mm są oznaką tego, że warstwa komfortowa dopasowała się do indywidualnych
kształtów ciała. Nie jest to defekt materiału, a normalna oznaka użytkowania materaca. Odkształcenia najbardziej
zauważalne są o poranku, po tym jak materiał został poddany naciskowi przez kilka godzin. Aby przeciwdziałać
odkształceniom powyżej 25-30 mm, zalecamy obracanie materaca dwa razy w miesiącu przez pierwsze dwa
miesiące (czas, w którym materac się najbardziej dostosowuje) a następnie raz na kwartał.
Schemat obracania materaca jednostronnego:
● metka skierowana do góry i stóp łóżka;
● metka skierowana do góry i wezgłowia łóżka.
Przy zachowaniu odpowiedniego schematu i interwałów obracania, materac zachowa swój kształt i właściwości.
Uchwyty materaca służą tylko do ustawiania pozycji materaca na łóżku, nie powinny utrzymywać całej jego wagi.

