Символи складу і догляду:
- матеріал «Sprut» ВТФ «ВЕЛАМ»;
- койра кокосова;
- волокна вовни;
- волокна бавовни;
- латекс;
- матеріал нетканий «Thermofelt»;
- наматрацник забезпечує ефект
«Зима-Літо»;
- чищення серветкою при
температурі не більше 30 0 С;
- не прасувати;
- не піддавати хімічній чистці
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Гарантійний строк експлуатації виробу, термін
служби, дата виготовлення вказані на товарному
ярлику.

Моделі наматрацників

Наматрацники «Латекс», «Латекс - Лайт»
можуть використовуватись як тимчасовий матрац
так і наматрацник, що повністю змінить відчуття
сну. В основі - латекс, чохол - трикотаж.
Наматрацник «Кокос-Люкс» - основа - койра
кокосова. Оригінальний стьобаний чохол з
ефектом «Зима-Літо», тканина – жаккард
бавовняний, наповнювач однієї сторони містить
волокна бавовни, іншої сторони – волокна вовни.
Наматрацник різносторонньої об'ємності.
Наматрацник «Барвінок» використання
бавовняних тканин в якості облицювальних,
допомагають підтримати оптимальний
мікроклімат під час сну. В якості наповнювача
використовується матеріал нетканий «Sprut»
Наматрацник «FLEX» - жорсткий наматрацник
на основі щільного нетканого матеріалу
«Thermofelt» власного виробництва. Стьобаний
чохол на основі бавовняних тканин. На кутах –
фіксуючі стрічки-резинки.
Вироби ВТФ ВЕЛАМ не створюють загрози для
користувачів після завершення терміну
експлуатації.

Наматрацники від ВТФ «ВЕЛАМ» – це
продукція, яка створює особливу зону здорового
сну, забезпечуючи необхідний рівень гігієни і
гарний відпочинок.
Наматрацники використовують для збереження
поверхні матраців, для подовження терміну
служби старих матраців з некомфортною
поверхнею,
для
облаштування
приємного
відпочинку на диванах, кріслах або у подорожах.
Завдяки використанню тасьми еластичної
(резинки) виріб фіксується на поверхні матраца.
Поради перед придбанням
- перевірте наявність товарного ярлика,
цілісність пакувального пакету, відсутність
забруднень або пошкоджень;
- розміри наматрацників визначаються:
окантованих - з врахуванням канта,
без окантування - від кута до кута, з формуванням
бортової стрічки – без урахування канта;
- дозволені відхилення по довжині та ширині
±10 мм.
Рекомендації догляду
1 Рекомендації догляду вказані на товарному
ярлику виробу.
2 Наматрацники заборонено прасувати та
віддавати до хімічної чистки.
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