AFTERCARE

ONDERHOUD/NAZORG
Gefeliciteerd met je nieuwe Skagen Beds

We hopen dat je nieuwe bed nu en de vele jaren daarna een goede nachtrust zal
geven.
Skagen beds worden gemaakt uit hoogwaardige materialen voor een optimaal en
duurzaam slaapcomfort.
Lees de brochure met informatie en onderhoud aandachtig door.

Langere levensduur

De constructie van Skagen bedden bestaan uit meerdere comfort lagen. Reiniging
en verzorging zijn belangrijk om het bed hygiënisch te houden, daar we per nacht
ongeveer een halve liter vocht verliezen.
Goede ventilatie is dus belangrijk voor de duurzaamheid. De levensverwachting van
het matras en topper hangt van verschillende factoren af zoals onderhoud, ventilatie,
gewicht en kwaliteit.
Als je goed voor je matras en topper zorgt en regelmatig onderhoud pleegt kan de
levensverwachting met meerdere jaren worden verlengd. Het is een goed idee om
het dekbed elke dag op te rollen, zo krijgen matras en topper voldoende lucht om te
drogen.
In de eerste 3 maanden is het verstandig om zowel het matras als ook de topper
iedere maand te draaien. Na 3 maanden zal 1 x per kwartaal voldoende zijn. Matrassen en toppers zijn zo gemaakt dat het niet uitmaakt hoe u ze draait of keert. Het
regelmatig keren van het matras van hoofd naar voeteind of gewoon omdraaien zal de
levensduur verlengen.

Toppers

De topper hoezen van Skagen bedden zijn afritsbaar en wasbaar tot 60 graden.
Houdt er rekening mee dat een topper hoes behoorlijk groot is en niet in elke wasmachine past.
Topper hoezen kunnen niet gedroogd worden in de wasdroger!
Regelmatig draaien en keren van de topper zal de levensduur verlengen en hygiënisch
houden.

Matrassen

Uw matras moet u regelmatig draaien en keren. Matrassen kunt het beste reinigen
met een stofzuiger i.c.m. een zachte borstel. De matras hoezen zijn niet wasbaar.
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Natuurlijke indrukken

Door het gebruik van de matrassen en toppers zal er na verloop van tijd natuurlijke
indrukken ontstaan. Deze indrukken ‘contouring’ hebben geen invloed op het comfort
van de matrassen en toppers.

Verstelbare bedden

Bij een elektrisch bed is het belangrijk dat u NIET op de hoeken gaat zitten als het bed
in verstelling staat. De motoren mogen niet langer dan 2 minuten achter elkaar gebruikt gebruikt worden met een rust periode van 20 minuten. Skagen motor bedden zijn
zeer krachtig, voor een hoger gewicht kies dan voor een sterkere motor met 12000
Newton.

Veiligheid

Wees voorzichtig, het bed heeft bewegende delen. Vermijd daarom dat kinderen met
de verstelbare boxspring spelen, daar handen en of vingers tussen de bewegende
delen kunnen komen.

Toleranties

De gebruikte materialen in de Skagen bedden zijn elastisch en flexibel. Dit betekent
dat de lengte en breedte van de bedden kan variëren.

Matrassen en toppers
Lengte : +/- 2 cm
Breedte :+/- 1 cm

Garantie

Bij Skagen Beds zijn we overtuigd dat uw nieuwe bed jarenlang zal meegaan.
Skagen Beds biedt garantie op fabricage fouten. Deze garantie is van toepassing
wanneer de verzorging instructies van Skagen Beds correct opgevolgd zijn en bij een
normaal gebruik. Voor Frame en veerbreuk geldt een garantie van 15 jaar na leveringsdatum. Op de motoren voor elektrische bedden geldt een garantie tot 5 jaar.
Bij aanspraak op garantie zal Skagen Beds de reparaties uitvoeren en of onderdelen
vervangen.
De garantie periode is beperkt tot de levensduur van de eerste koper. Garantie kan
alleen worden verleend als de originele factuur beschikbaar is. De garantie termijn is 2
jaar volledig conform europees recht.
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