Поради перед придбанням. Переконайтесь:
а) у наявності товарного ярлика, у цілісності
пакувального пакету, у відсутності забруднень;
б) регламентовані розміри матраців, що окантовуються, визначаються «від строчки до строчки»
декоративних кантів;
МИ СТВОРЮЄМО ВАШІ СНИ
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по використанню пружинних і безпружинних Дозволені відхилення ±10мм;
МАТРАЦІВ дитячого асортименту серії «BA- г) технологія формування об’ємної висоти гарантує
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деформаціях поверхневого шару м’якого елементу під
час експлуатації
З товарами компанії “ВЕЛАМ” Вашу дитину
ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
оточуватиме найкраще зі світу дитячих товарів.
При
використанні матраців забороняється:
Завжди оригінальний дизайн і новітні технології
1 Згинати матрац по ширині і довжині. Як наслідок:
виробництва роблять ці товари унікальними витдеформується з’єднувальна спіраль блоку з двоконусворами.
них пружин, не відновно деформуються жорсткі та
Гігієнічність, бездоганна якість та екологічність - м’які настильні матеріали.
критерії, що визначають вибір покупок для дітей.
2 Вкладати матрац на нерівну ліжкову основу, або
розмір якої менше ніж довжина та ширина матраца.
ВТФ «ВЕЛАМ»
Як наслідок: зламані жорсткі кути, деформація торців
54007, м. Миколаїв, вул. Троїцька , 67
виробу, локальні просідання та вигини поверхні.
тел. (0512) 67-44-44, 44-50-80
Бажаний розмір основи ліжка - на 1,5 см більше
E-mail:mail@velam.com.ua
розміру матраца.
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Штамп ТК
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ненормоване просідання поверхні матраца, через
нерівномірне зменшення об’ємної висоти. Обов’язково,
не рідше ніж 1 раз на 10-15 днів перевертайте матрац
«з ніг на голову» і «навколо осі матрацу».
Рекомендації по догляду за матрацами
- Матрац використовується з постільною білизною;
- поверхню матраца необхідно періодично чистити від
домашнього пилу чистою м’якою щіткою;
- личкувальні чохли та покриття, простьобані разом з
наповнювачами, заборонено прати та віддавати до
хімічної чистки. Такі поверхні дозволено обережно
чистити бавовняною серветкою, змоченою у теплому
миючому засобі, який не містить відбілювача
Гарантії виробника
1 Гарантійний термін експлуатації матраців та термін
служби вказані на маркувальних ярликах виробів.
2 Виробник гарантує відповідність виробів вимогам
діючого нормативного документа, вказаного на маркувальному ярлику, при виконанні умов експлуатації
і зберігання.
3 Виробник гарантує безоплатне усунення всіх
виробничих дефектів, виявлених при експлуатації.
4 Виробник має право на встановлення причин, що
привели до втрати матрацом споживчих якостей.
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До розгляду не приймаються вироби:
брудні, тобто з наявністю плям різного походження
та з явними механічними пошкодженнями, викликаними порушенням правил та умов використання.

Символи складу і догляду
- пружинна основа з пружин «Bonnell»;
- матеріал нетканий «Sprut»;
- волокна вовни;
- волокна бавовни;
- луб´яні волокна;
- койра кокосова;
- матрац забезпечує ефект «зима-літо»;
- прати заборонено;
- боїться вологи

Виробник гарантує безпеку товарів фірми, підтверджену органами санітарно – епідеміологічного нагляду.
Вироби ВТФ ВЕЛАМ не створюють загрози для користувачів після завершення терміну експлуатації.
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критерії, що визначають вибір покупок для дітей. м’які настильні матеріали.
2 Вкладати матрац на нерівну ліжкову основу, або
ВТФ «ВЕЛАМ»
розмір якої менше ніж довжина та ширина матраца.
54007, м. Миколаїв, вул. Троїцька , 67
Як наслідок: зламані жорсткі кути, деформація торців
тел. (0512) 67-44-44, 44-50-80
виробу, локальні просідання та вигини поверхні.
E-mail:mail@velam.com.ua
Бажаний розмір основи ліжка - на 1,5 см більше
http: //www.velam.ua
розміру матраца.
3 На протязі 3-х місяців після придбання матраца лежати
лише на одній робочій поверхні. Як наслідок: :передчасне
Штамп ТК
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