
FLIPSLEEP
Allround slaapkussen FLIPSLEEP

HANDLEIDING
Bedankt voor de aankoop van ons product.

Ons allround kussen FLIPSLEEP zal uw hoofd en nek in slaap wiegen en ondersteunen door het 
gewicht van die lichaamsdelen gelijkmatig over het hele kussen te verdelen.

PAKKET BESTAAT UIT:

1 × FLIPSLEEP kussen

PRODUCTSPECIFICATIE

Materiaal: 
Oppervlaktelaag: polyestervezel 
Binnenvoering: 95% polyester, 5% elastaan 

Vulling: 0,5 mm miniatuurschuimdeeltje
Productgewicht: 250 g
Productafmeting (L x B x H): 50 × 30 × 13 cm

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Steek het in een kussensloop;
2. Plaats het kussen op uw bed;
3. Ga liggen en plaats uw hoofd in de ronde gleuf in het midden.

Het kussen Flipsleep past in elke slaaphouding: Het is niet nodig dat u op uw rug blijft liggen, 
omdat het kussen ook geschikt is voor zijslapers en buikslapers. Nadat u bent gaan liggen en uw 
slaaphouding heeft gekozen, begint het kussen zich zachtjes aan te passen aan de vorm van uw 
hoofd en bovenlichaam.

WAARSCHUWING: OPEN DE RITS NIET. ANDERS ZAL DE VULLING ERUIT VALLEN.



ZORG & ONDERHOUD 

Kan beide zijn, machine- / handwas (30° C). Wees voorzichtig 
met de ritssluiting. Zorg er altijd voor dat de ritssluiting van het 
kussen goed gesloten is, anders kan de vulling eruit vallen. We 
raden u ten zeerste aan een waszak te gebruiken. 

Let op: na het wassen in de machine moet het worden geventileerd en droog geblazen.
Kreukvrij, strijken niet nodig, niet bleken.

________________________________________________________________________________

Instructies voor recycling en verwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een 
verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te 

bevorderen. Om uw gebruikte item te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of 
neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen 
voor milieuvriendelijke recycling.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen.


