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Гарантійний строк експлуатації виробу, термін
служби, дата виготовлення вказані на товарному
ярлику.

Рекомендації догляду
- Стьобані вироби необхідно використовувати
разом з постільною білизною;
- вироби дозволено прати при температурі до 40°С в
делікатному режимі прання, обережно руками
видаляючи вологу за для збереження форми та
об’єму наповнювача і виробу у цілому;
- сушити ковдри після видалення вологи у
горизонтальному вигляді, можна досушувати у
підвішеному стані;
- прасувати вироби заборонено;
- вироби заборонено віддавати до хімічної чистки;
- зберігати у сухому приміщенні
Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність виробів
вимогам діючого нормативного документа,
вказаного на маркувальному ярлику, при
виконанні умов експлуатації і зберігання.
2 Термін служби текстильних виробів залежить від
умов використання і догляду, і може
перевищувати вказаний термін.
3 Виробник гарантує безоплатне усунення всіх
виробничих дефектів, виявлених при експлуатації.
До розгляду не приймаються вироби:
- брудні, тобто з наявністю плям різного
походження.

ВТФ «ВЕЛАМ» пропонує стати володарем
матраців, подушок, ковдр, наматрацників, від
компанії, що визнана кращим виробником в
Україні.
Ковдри легкі, проте добре зберігають тепло.
Поради перед придбанням
- перевірте наявність товарного ярлика,
цілісність пакувального пакету, відсутність
забруднень або пошкоджень;
- розміри ковдр визначаються з врахуванням
окантування;
- дозволені відхилення розмірів виробу
Тип
Довжина
Ширина
Допустиме
виробу
виробу,
виробу,
відхилення,
стьобаного
см
см
см
Ковдра
205
172
±2
подвійна
Ковдра
200
220
±2
подвійна
Ковдра
205
140
±2
полуторна
Ковдра
140
110
±1
дитяча
Допускається виготовлення виробів інших розмірів
за узгодженням із замовником.

- з явними механічними пошкодженнями,
викликаними порушенням правил та умов
використання.

Символи складу і догляду
- використано матеріал «Спрут»
НОУ-ХАУ ВТФ «ВЕЛАМ»;
- використано волокна вовни;
- використано волокна бавовни;
- прати при 40°С;
- не віджимати у пральній
машині;
не прасувати;
- не піддавати хімічній чистці.
Виробник гарантує безпеку товарів фірми,
підтверджену
органами
санітарно
–
епідеміологічного нагляду.
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