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

Рекомендації по догляду

1 Вироби заборонено віддавати до хімічної
чистки.
2 Подушка латексна може мати нижню
наволочку.
3 Верхню наволочку дозволено прати при
температурі 30 ºС.
4 Формовані вироби (латексну подушку)
дозволено обережно чистити бавовняною
серветкою, змоченою у теплому пральному
засобі; сушити - у затінку.
Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність виробів
вимогам діючого нормативного документа,
вказаного на товарному ярлику, при
виконанні умов експлуатації і зберігання.
2 Виробник гарантує безоплатне усунення
всіх виробничих дефектів, виявлених при
експлуатації.

Подушка – найбільш особиста деталь
спального місця. Спокійне і правильне
положення голови – гарантія гарного
відпочинку.
Подушки з латексних формованих виробів –
забезпечують анатомічний ефект підтримки
голови під час сну. Поверхня подушки
благотворно впливає на циркуляцію крові,
створюючи
максимально
релаксуючий
ефект.
У Пам’ятці зазначена інформація, яка
допоможе Вам правильно користуватись
виробами фірми.
Поради перед придбанням
- перевірте наявність товарного ярлика,
цілісність пакувального пакету, відсутність
забруднень або пошкоджень;
- розміри подушки визначаються розмірами
нижньої наволочки, вимірюванням відстані
від кута до кута
- дозволені відхилення розмірів
виробів ±1см .

Символи складу і догляду:

- латекс;
- прати наволочку при
температурі 30°С;
- чищення серветкою при
температурі не більше 40 0 С
(формованого виробу);
- 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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