
FLIPSLEEP
Obojstranný vankúš na spanie

NÁVOD NA POUŽITIE
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Obojstranný FLIPSLEEP bude správne podopierať vašu hlavu a krk rovnomerným rozložením 
hmotnosti týchto častí tela na celý vankúš.

BALENIE OBSAHUJE:

1 × vankúš na spanie Flipsleep

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Materiál: 
Povrchová vrstva: polyesterové vlákno 
Vnútorná vrstva: 95% polyester, 5% spandex 

Náplň: 0,5 mm miniatúrna penová častica
Hmotnosť produktu: 250 g
Veľkosť produktu (D x Š x V): 50 × 30 × 13 cm

POPIS:

1. Oblečte naň obliečku;
2. Umiestnite vankúš na svoju posteľ;
3. Ľahnite si a hlavu umiestnite do okrúhlych drážok v jej strede.

Flipsleep vankúš vyhovuje všetkým polohám pri spaní: Nie je nutné, aby ste zostali ležať na chrbte, 
pretože vankúš dokonale splní aj potreby tých, ktorí spia na boku či na bruchu. Keď si ľahnete a 
zaujmete polohu na spanie, vankúš sa začne jemne prispôsobovať tvaru vašej hlavy a hornej časti 
tela.

UPOZORNENIE: ZIPS NEOTVÁRAJTE. INAK VYPADNE VÝPLŇ.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

Možno prať v práčke aj v rukách (30 ° C). Pozor na zips. Vždy sa 
uistite, že zips vankúša je dobre uzavretý, inak by mohla náplň 
vypadnúť. Dôrazne odporúčame použiť umývací vak. 

Poznámka: po umytí v práčke by mal byť vetraný a vyfúkaný do sucha.
Bez krčenia, nie je potrebné žehlenie, nebieliť.

________________________________________________________________________________

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 
zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné 

opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite systém na to 
určený, alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento 
produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


