Használati / beépítési útmutató

Gondoljon a környezetre,
mielõtt kinyomtatná ezt
a dokumentumot!

Díszpárnák és díszpárna töltetek

Tájékoztató jellegû képek (a minták és színek folyamatosan változnak, az újabb típusokat keresse internetes áruházunkban!

Díszpárna huzat mosási-kezelési útmutató:
- Mosás: Mérsékelten meleg, legfeljebb 40°C hõmérsékletû semleges, szintetikus mosószert
tartalmazó oldatban nyomkodva kézzel, vagy forgódobos mosógéppel, bõ mosóoldatban mosható. A
szennyezettebb helyeket szivaccsal enyhén dörzsöljük.
- Fehérítés: Aktív klórtartalmú oldattal ne fehérítsük, klórtartalmú mosószerrel ne mossuk!
- Öblítés: a huzatot legalább kétszer ajánlatos kiöblíteni a mosószer maradványoktól. Elõször a
mosási hõfokhoz közeli hõmérsékleten, majd hideg vízzel célszerû öblíteni.
- Vasalás: Mérsékelten meleg, legfeljebb 150°C talphõmérsékletû vasalóval enyhén simítva. A mosás
közben keletkezett gyûrõdéseket még nedves állapotban történõ vasalással is elsimíthatjuk.
- Szárítás: Dobos szárítás tilos! Rövid ideig tartó centrifugálás után kihúzogatva, függesztve,
fûtõtesttõl távol, szobahõmérsékleten szárítsuk.
- Rendelhetõ méretek: 28 cm x 48 cm és 45 cm x 45 cm

Mosható díszpárna töltet.

Díszpárna töltet mosási-kezelési útmutató:
- Mosás: Mérsékelten meleg, legfeljebb 30°C hõmérsékletû semleges, szintetikus mosószert
tartalmazó oldatban nyomkodva kézzel, vagy forgódobos mosógéppel, bõ mosóoldatban mosható.
- Öblítés: a töltet legalább kétszer ajánlatos kiöblíteni a mosószer maradványoktól. Elõször a mosási
hõfokhoz közeli hõmérsékleten, majd hideg vízzel célszerû öblíteni.
- Szárítás: Dobos szárítás tilos! Szobahõmérsékleten, fektetve szárítsuk, megelõzve a töltet
összeállását.
- Rendelhetõ méretek: 28 cm x 48 cm és 45 cm x 45 cm

Forgalmazó / importõr:
ANRO Épületdíszítés Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu

Származási hely:

PID - raktári szám magyarázat:

Kína

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.
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