
Használati útmutató (takaró, memory feltét, memory plus topper) 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által vásárolt takaró  memory feltét / topper csak a használati és kezelési 

előírások betartása mellett tesz eleget rendeltetésének. Nem rendeltetésszerű használatból eredő 

meghibásodás esetén a jótállási igény nem érvényesíthető, az abból adódó károkért a gyártó nem vállal 

felelősséget. Az Ön által vásárolt feltét / topper csak a meglévő fekhely komfortosabbá tételére alkalmas, 

önálló matracként való használata nem javasolt, csak a megfelelő feltét/topper magasság – testsúly arány 

esetén. Tartsa a feltétet / toppert száraz helyen, erős környezeti hatásoktól védje a terméket(sugárzó hő, erős 

napfény stb.). Védje vegyszerektől, víztől. A feltét / topper készítésénél felhasznált anyagok fokozottan 

gyúlékonyak, ezért azok közelében a nyílt láng használata tilos ! 

Szövetfelületek tisztítása:  

Csak simafejes (kefe nélküli) porszívóval, vagy puhaszőrű kefével portalanítsuk. A kárpitozott szövetfelületek tisztítását 

a kereskedelemben kapható száraz hab tisztítószerekkel végezzük a dobozukon található útmutató figyelembe 

vételével. Ajánlatos a tisztítás előtt kevésbé látható helyen próbát végezi ,  hogy a szer nem okoz-e maradandó 

színváltozást vagy egyéb kárt a szövetfelületen. A matrac huzatába varrt tisztítási útmutató jelentése: A matracokat 

átmosni, folyó víz hatásának kitenni szigorúan tilos.  

 

 
 

 

 

Használati útmutató (memory párna) 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a párna belső részét kimosni és tűző napra kitenni szigorúan tilos ! A 

termék csak a használati útmutatóban foglaltak betartása mellett tesz eleget rendeltetésének. A nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget! Csak simafejes (kefe nélküli) 

porszívóval, vagy puhaszőrű kefével portalanítsuk. A kárpitozott szövetfelületek tisztítását a kereskedelemben kapható 

száraz hab tisztítószerekkel végezzük a dobozukon található útmutató figyelembe vételével. Ajánlatos a tisztítás előtt 

kevésbé látható helyen próbát végezi ,  hogy a szer nem okoz-e maradandó színváltozást vagy egyéb kárt a 

szövetfelületen. A párna huzatába varrt tisztítási útmutató jelentése: 
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