Garanti och skötselanvisningar

För att vara säker på att din bäddmadrass ger dig god sovkomfort länge är det viktigt att du tar hand om den på ett bra sätt.

Låt bäddmadrassen forma sig efter dig
En Stjärnbädden bäddmadrass är gjord av mjuka, flexibla material som erbjuder bra sovkomfort. Efter en tids användning kan
du både märka och se hur bäddmadrassen formar sig efter dig och hur du sover. Detta är helt naturligt och beror på normalt
användande. Varken funktion eller hållfasthet av bäddmadrassen påverkas av denna anpassning till dig och din kropp.

Skötselinstruktioner
Rotera och vänd din bäddmadrass 180 grader en till två gånger om året för att bibehålla bäddmadrassens ursprungliga
komfort. Rekommendationen är också att vädra hela bäddmadrassen emellanåt. Du kan också dammsuga bäddmadrassen
på låg effekt
Fodralen till bäddmadrasserna Polyeter Quilt och X-polyeter Quilt är avtagbart och tvättbart i 60 °C.
Följ tvättanvisningarna som är insydda i fodralet. Försäkra dig om att tvättmaskinens kapacitet är tillräcklig för att tvätta
fodralet då det annars kan fastna och gå sönder. Om din tvättmaskins kapacitet är otillräcklig rekommenderar vi att du
vänder dig till ett professionellt tvätteri

Rekommendationer:
Öppna dragkedjan och ta ur innehållet. Vänd fodralet ut och in och stäng dragkedjan igen innan tvätt
Var noga med att sträcka fodralet i vått tillstånd efter tvätt för att säkerställa passformen. Var gärna två personer när
fodralet sträcks. OBS! Dra inte i sömmarna
Fodralet får inte torktumlas utan skall hängas till tork
Polyeter Trens Kant och Softex Trens bäddmadrass är trensade vilket gör att de endast kan skumtvättas på ytan

Garanti
Produkten lyder under de regler som finns i lokal konsumentköpslagstiftning gällande rättigheter och skyldigheter kring en
varas beskaffenhet. Eventuella anspråk skall göras hos inköpsstället. Du måste kunna visa köpbevis för att garantin skall gälla.
Denna garanti tillsammans med giltigt inköpskvitto är köpbeviset.

Skydda din nya säng och bäddmadrass

Följsamt Madrass- & kuddskydd med vätskebarriär som andas
och som har ett mjukt ytskikt av Lyocell som absorberar vätska

Med Daggkåpa får du ett perfekt skydd av din madrass och kudde. Det är tunt och
flexibelt så att det inte märks när det används men ger perfekt skydd när det behövs.
Används till alla madrasser och kuddar för att få ett vätsketätt skikt och för att förlänga
madrassens och kuddens hygieniska livslängd utan att försämra dess mikroklimat.
Daggkåpa har flera fördelar som du har nytta av:
Helt tätt med barriär som andas vilket gör att mikroklimatet inte försämras
Tunt, flexibelt material utan prassel som gör att madrassens och kuddens egenskaper bibehålls
Mjukt och skönt ytskikt gjort av miljöanpassat Lyocell från snabbväxande eukalyptusträd
Ytskiktet håller vätska upp till dubbelt sin vikt. Vätskan absorberas och sprids i ytskiktet

MATERIAL
Ytskikt: 100 % Lyocell
Spärrskikt: 100 % Polyuretan

Madrasskyddet är sytt som ett dra på-lakan vilket gör det lätt att sätta på samt gör att det
sitter stadigt och slätt på bäddmadrassen. Finns i storlekarna 80–180 x 200/210
Kuddskyddet är sytt som ett örngottt med dragkedja vilket förbättrar skyddet av kudden
och gör att det sitter stabilt. Finns i storlek 50x60
Tål upp till 100 tvättar med bibehållna egenskaper
Humanmiljömärkt i enlighet med Öko-Tex Standard 100, klass

Du hittar Daggkåpa hos
din sängförsäljare

