Символи складу і догляду:

- матеріал «Sprut»
ВТФ «ВЕЛАМ»;
- матеріал нетканий
«Тhermoflex»;
- матеріал нетканий «Тhermofelt»;
- волокна вовни;
- волокна бавовни;

®

- рівень жорсткості матрацу
( від 1 – м’який до 5 - жорсткий)
використані безпечні та
натуральні компоненти
- чищення серветкою при
температурі не більше 30 0 С;
- не прасувати;
- не піддавати хімічній чистці

Матраци серії «Стандарт» – лаконічні вироби, що
відповідають вимогам гармонії, функціональності та
комфорту сну.
Поради перед використанням
1Не розпаковуючи матрац, вкласти його на основу
ліжка, і ще раз перевірте, що:
- розміри матраца відповідають розмірам ліжка.
2 Бажаний розмір основи ліжка - на 1-1,5 см більше
розміру матраца.
Вимоги до основи ліжка
1 Характерна особливість текстильних матраців
(матраци з текстильних волокон і матеріалів) –
приймати форму основи ліжка, деформуватись під
впливом нерівних поверхонь (виступаючі деталі або
значні деформації основи) і під навантаженням,
тому:
- поверхня основи ліжка для матраців повинна бути
рівною, бажано з перфорацією (доступ повітря);
- матраци «Бриз» можна використовувати на гнучких
основах (наприклад, ламелі) з незначною відстанню
між елементами;
Найбільші деформації можуть виникнути, якщо:
1 Згинати матрац по ширині або по довжині.
2 Стрибати на поверхні матраца.
3 Вкладати матрац на дуже гнучкі або деформовані
основи
Як наслідок: вироби деформуються, втрачається
рівна поверхня виробу, зміщуються настильні
(основи) та личкувальні матеріали.

Символи складу і догляду:

- матеріал «Sprut»
ВТФ «ВЕЛАМ»;
- матеріал нетканий
«Тhermoflex»;
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Штамп ТК _________________________
Рекомендоване навантаження та дата виготовлення
вказане на маркувальному ярлику.
Вироби ВТФ ВЕЛАМ не створюють загрози для
користувачів після завершення терміну експлуатації.

Рекомендовані умови користування матрацами
1 Матраци допускається піддавати нетривалому
згортанню , у.т.ч. при транспортуванні і тимчасовому
зберіганні (крім матраца «Стандарт»).
2 На протязі 3-х місяців після придбання матраца
обов’язково, не рідше ніж 1 раз на 10-15 днів
перевертати «з ніг на голову» і «навколо осі матрацу».
3 Поверхню матраца періодично чистити від
домашнього пилу чистою м’якою щіткою.
3.1 Дозволено обережно чистити бавовняною
серветкою, змоченою у теплому пральному засобі ,
який не містить відбілювача.
Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність матраців вимогам
діючого нормативного документа, вказаного на
маркувальному ярлику і вимогам гігієнічної та
екологічної безпеки.
Гарантійний строк експлуатації матраців та
термін служби вказаний на товарному ярлику.
1.1 Термін служби текстильних виробів залежить від
умов використання і догляду.
2 Виробник гарантує безоплатне усунення виявлених
виробничих дефектів.
3 Виробник має право:
3.1 На встановлення причин, що привели до втрати
споживчих якостей матрацу.
3.2 Не приймати до розгляду вироби:
- брудні, тобто з наявністю плям різного походження,
без врахування розмірів та характеру забруднень;
- з явними механічними пошкодженнями,
викликаними порушенням рекомендованих умов
користування.

- матеріал нетканий «Тhermofelt»;
- волокна вовни;
- волокна бавовни;
- рівень жорсткості матрацу
(від 1 – м’який до 5 - жорсткий)
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використані безпечні та
натуральні компоненти
- чищення серветкою при
температурі не більше 30 0 С;
- не прасувати;
- не піддавати хімічній чистці

Матраци серії «Стандарт» – лаконічні вироби, що
відповідають вимогам гармонії, функціональності та
комфорту сну.
Поради перед використанням
1Не розпаковуючи матрац вкласти його на основу
ліжка, і ще раз перевірте, що:
- розміри матраца відповідають розмірам ліжка.
2 Бажаний розмір основи ліжка - на 1-1,5 см більше
розміру матраца.
Вимоги до основи ліжка
1 Характерна особливість текстильних матраців
(матраци з текстильних волокон і матеріалів) –
приймати форму основи ліжка, деформуватись під
впливом нерівних поверхонь (виступаючі деталі або
значні деформації основи) і під навантаженням,
тому:
- поверхня основи ліжка для матраців повинна бути
рівною, бажано з перфорацією (доступ повітря);
- матраци «Бриз» можна використовувати на гнучких
основах (наприклад, ламелі) з незначною відстанню
між елементами;
Найбільші деформації можуть виникнути, якщо:
1 Згинати матрац по ширині або по довжині.
2 Стрибати на поверхні матраца.
3 Вкладати матрац на дуже гнучкі або деформовані
основи
Як наслідок: вироби деформуються, втрачається
рівна поверхня виробу, зміщуються настильні
(основи) та личкувальні матеріали.
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Штамп ТК _________________________
Рекомендоване навантаження та дата виготовлення
вказане на маркувальному ярлику.
Вироби ВТФ ВЕЛАМ не створюють загрози для
користувачів після завершення терміну експлуатації.

Рекомендовані умови користування матрацами
1 Матраци допускається піддавати нетривалому
згортанню , у.т.ч. при транспортуванні і тимчасовому
зберіганні (крім матраца «Стандарт»).
2 На протязі 3-х місяців після придбання матраца
обов’язково, не рідше ніж 1 раз на 10-15 днів
перевертати «з ніг на голову» і «навколо осі матрацу».
3 Поверхню матраца періодично чистити від
домашнього пилу чистою м’якою щіткою.
3.1 Дозволено обережно чистити бавовняною
серветкою, змоченою у теплому пральному засобі ,
який не містить відбілювача.
Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність матраців вимогам
діючого нормативного документа, вказаного на
маркувальному ярлику і вимогам гігієнічної та
екологічної безпеки.
Гарантійний строк експлуатації матраців та
термін служби вказаний на товарному ярлику.
1.1 Термін служби текстильних виробів залежить від
умов використання і догляду.
2 Виробник гарантує безоплатне усунення виявлених
виробничих дефектів.
3 Виробник має право:
3.1 На встановлення причин, що привели до втрати
споживчих якостей матрацу.
3.2 Не приймати до розгляду вироби:
- брудні, тобто з наявністю плям різного походження,
без врахування розмірів та характеру забруднень;
- з явними механічними пошкодженнями,
викликаними порушенням рекомендованих умов
користування.

Матраци серії «Стандарт» – лаконічні вироби, що
відповідають вимогам гармонії, функціональності та
комфорту сну.
Поради перед використанням
1Не розпаковуючи матрац, вкласти його на основу
ліжка, і ще раз перевірте, що:
- розміри матраца відповідають розмірам ліжка.
2 Бажаний розмір основи ліжка - на 1,5 см більше
розміру матраца.
Вимоги до основи ліжка
1 Характерна особливість текстильних матраців
(матраци з текстильних волокон і матеріалів) –
приймати форму основи ліжка, деформуватись під
впливом нерівних поверхонь (виступаючі деталі або
значні деформації основи) і під навантаженням,
тому:
- поверхня основи ліжка для матраців повинна бути
рівною, бажано з перфорацією (доступ повітря);
- матраци «Бриз» можна використовувати на гнучких
основах (наприклад, ламелі) з незначною відстанню
між елементами;
Найбільші деформації можуть виникнути, якщо:
1 Згинати матрац по ширині або по довжині.
2 Стрибати на поверхні матраца.
3 Вкладати матрац на дуже гнучкі або деформовані
основи
Як наслідок: вироби деформуються, втрачається
рівна поверхня виробу, зміщуються настильні
(основи) та личкувальні матеріали.

Рекомендовані умови користування матрацами
1 Матраци допускається піддавати нетривалому
згортанню , у.т.ч. при транспортуванні і тимчасовому
зберіганні (крім матраца «Стандарт»).
2 На протязі 3-х місяців після придбання матраца
обов’язково, не рідше ніж 1 раз на 10-15 днів
перевертати «з ніг на голову» і «навколо осі матрацу».
3 Поверхню матраца періодично чистити від
домашнього пилу чистою м’якою щіткою.
3.1 Дозволено обережно чистити бавовняною
серветкою, змоченою у теплому пральному засобі ,
який не містить відбілювача.
Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність матраців вимогам
діючого нормативного документа, вказаного на
маркувальному ярлику і вимогам гігієнічної та
екологічної безпеки.
Гарантійний строк експлуатації матраців та
термін служби вказаний на товарному ярлику.
1.1 Термін служби текстильних виробів залежить від
умов використання і догляду.
2 Виробник гарантує безоплатне усунення виявлених
виробничих дефектів.
3 Виробник має право:
3.1 На встановлення причин, що привели до втрати
споживчих якостей матрацу.
3.2 Не приймати до розгляду вироби:
- брудні, тобто з наявністю плям різного походження,
без врахування розмірів та характеру забруднень;
- з явними механічними пошкодженнями,
викликаними порушенням рекомендованих умов
користування.

Матраци серії «Стандарт» – лаконічні вироби, що
відповідають вимогам гармонії, функціональності та
комфорту сну.
Поради перед використанням
1Не розпаковуючи матрац, вкласти його на основу
ліжка, і ще раз перевірте, що:
- розміри матраца відповідають розмірам ліжка.
2 Бажаний розмір основи ліжка - на 1,5 см більше
розміру матраца.
Вимоги до основи ліжка
1 Характерна особливість текстильних матраців
(матраци з текстильних волокон і матеріалів) –
приймати форму основи ліжка, деформуватись під
впливом нерівних поверхонь (виступаючі деталі або
значні деформації основи) і під навантаженням,
тому:
- поверхня основи ліжка для матраців повинна бути
рівною, бажано з перфорацією (доступ повітря);
- матраци «Бриз» можна використовувати на гнучких
основах (наприклад, ламелі) з незначною відстанню
між елементами;
Найбільші деформації можуть виникнути, якщо:
1 Згинати матрац по ширині або по довжині.
2 Стрибати на поверхні матраца.
3 Вкладати матрац на дуже гнучкі або деформовані
основи
Як наслідок: вироби деформуються, втрачається
рівна поверхня виробу, зміщуються настильні
(основи) та личкувальні матеріали.

Символи складу і догляду:

Символи складу і догляду:

- матеріал «Sprut»
ВТФ «ВЕЛАМ»;
- матеріал нетканий
«Тhermoflex»;
- матеріал нетканий
«Тhermofelt»;

- матеріал «Sprut»
ВТФ «ВЕЛАМ»;
- матеріал нетканий
«Тhermoflex»;

- волокна вовни;
- волокна бавовни;

®

- рівень жорсткості матрацу
(від 1 – м’який до 5 жорсткий)
використані безпечні та
натуральні компоненти
- чищення серветкою при
температурі не більше 30 0 С;
- не прасувати;
- не піддавати хімічній чистці

ПАМЯТКА

по використанню безпружинних
МАТРАЦІВ серії «СТАНДАРТ»
ВТФ «ВЕЛАМ»

- матеріал нетканий «Тhermofelt»;
- волокна вовни;
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Штамп ТК _________________________
Рекомендоване навантаження та дата виготовлення
вказане на маркувальному ярлику.
Вироби ВТФ ВЕЛАМ не створюють загрози для
користувачів після завершення терміну експлуатації.

- волокна бавовни;
- рівень жорсткості матрацу
(від 1 – м’який до 5 - жорсткий)

®

використані безпечні та
натуральні компоненти
- чищення серветкою при
температурі не більше 30 0 С;
- не прасувати;
- не піддавати хімічній чистці

Рекомендовані умови користування матрацами
1 Матраци допускається піддавати нетривалому
згортанню , у.т.ч. при транспортуванні і тимчасовому
зберіганні (крім матраца «Стандарт»).
2 На протязі 3-х місяців після придбання матраца
обов’язково, не рідше ніж 1 раз на 10-15 днів
перевертати «з ніг на голову» і «навколо осі матрацу».
3 Поверхню матраца періодично чистити від
домашнього пилу чистою м’якою щіткою.
3.1 Дозволено обережно чистити бавовняною
серветкою, змоченою у теплому пральному засобі ,
який не містить відбілювача.
Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність матраців вимогам
діючого нормативного документа, вказаного на
маркувальному ярлику і вимогам гігієнічної та
екологічної безпеки
Гарантійний строк експлуатації матраців та
термін служби вказаний на товарному ярлику.
1.1 Термін служби текстильних виробів залежить від
умов використання і догляду.
2 Виробник гарантує безоплатне усунення виявлених
виробничих дефектів.
3 Виробник має право:
3.1 На встановлення причин, що привели до втрати
споживчих якостей матрацу.
3.2 Не приймати до розгляду вироби:
- брудні, тобто з наявністю плям різного походження,
без врахування розмірів та характеру забруднень;
- з явними механічними пошкодженнями,
викликаними порушенням рекомендованих умов
користування.
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Штамп ТК _________________________
Рекомендоване навантаження та дата виготовлення
вказане на маркувальному ярлику.
Вироби ВТФ ВЕЛАМ не створюють загрози для
користувачів після завершення терміну експлуатації.

