Символи складу і догляду:
- матеріал «Sprut» ВТФ «ВЕЛАМ»;
- волокна бавовни;
- волокна вовни;
- прати при температурі 30°С;
- не прасувати;
- не піддавати хімічній чистці

Моделі наматрацників

Наматрацники «АкваСтоп - Топ»,
«АкваСтоп - Мідл» допоможуть захистити
поверхню матрацу від вологи та забруднення.
Верх тканини – ніжний, приємний на дотик,
виворітна сторона – захисна водонепроникна
мембранна. Наматрацник «АкваСтоп -Топ»
захищає тільки основну поверхню матрацу,
«АкваСтоп - Мідл» - основну та бокові
поверхні матраца.
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Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність виробів
вимогам діючого нормативного документа,
вказаного на маркувальному ярлику, при
виконанні умов експлуатації і зберігання.

Покривало-наматрацник «Чемпіон» стьобаний, з бавовняної тканини, окантований.
Бортова стрічка на резинці. Покриває
поверхню, бокові сторони і частково зворотню
сторону матраца.
В якості наповнювача використовується
матеріал нетканий «Sprut» з волокнами бавовни
та вовни.
Наматрацник «Чемпіон - Мідл» створений
зі стьобаного полотна з використанням
бавовняної тканини. Служить для покриття
робочої та часткового бокових частин матрацу.
Додатково фіксується на матраці петлями
еластичної тасьми.
В якості наповнювача використовується
матеріал нетканий «Sprut» з волокнами
бавовни.
Наматрацник «Чемпіон-Топ» повністю
покриває верхню частину матрацу. Кріпиться
до матраца петлями еластичної тасьми.
Лицьова сторона - з бавовняної тканини,
наповнювач – матеріал нетканий «Sprut»
власного виробництва.

Наматрацники від ВТФ «ВЕЛАМ» – це
продукція, яка створює особливу зону
здорового сну, забезпечуючи необхідний рівень
гігієни і гарний відпочинок.
Наматрацники використовують для
збереження поверхні та подовження терміну
служби матраців.
Завдяки використанню тасьми еластичної
(резинки) вироби фіксуються на поверхні
матраца.
Поради перед придбанням
- перевірте наявність товарного ярлика,
цілісність пакувального пакету, відсутність
забруднень або пошкоджень;
- розміри наматрацника визначаються з
врахуванням окантування;
- дозволені відхилення по довжині та ширині
покривала-наматрацника +20 мм - 10 мм.
наматрацника ± 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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