
 

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας  
  

Τα στρώματα ECOSLEEP διακρίνονται για την ποιότητα και την άνεση που προσφέρουν. Παράγονται 
με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, υπόκεινται σε εξαντλητικά τεστ ποιότητας και αντοχής για εξομοίωση χρήσης 
μιας 5ετίας και με τη χρήση απόλυτα ελεγμένων και εγγυημένων υγιεινών και φυσικών πρώτων υλών. 
Εξασφαλιζουν σε κάθε περίπτωση τη σωστή στήριξη στο σώμα σας, ώστε να αναπαύεται πραγματικά την ώρα 
που κοιμάστε.  
  
Όροι εγγύησης  
  
Όλα τα στρώματα ECOSLEEP καλύπτονται από εγγύηση 10 έτων υπό τους εξής περιορισμούς:  

• Η εγγύηση καλύπτει φυσικά ελαττώματα ή αλλαγές που προξενούν ένα ορατό και μόνιμο κοίλωμα μεγαλύτερο 
των 2.5 εκ.στον πυρήνα του στρώματος.  

• Το στρώμα καθαρίζεται μόνο σε περιπτώσεις τοπικών λεκέδων και με τη χρήση ειδικού απορρυπαντικού 
καθαρισμού υφασμάτων.  

• Σε περίπτωση που βραχεί, στεγνώστε το στον ήλιο ή τοποθετείστε το κοντά σε καλοριφέρ.  
• Το στρώμα θα πρέπει να τοποθετείται σε ανατομικό τελάρο. Για τα στρώματα με ελατήρια η απόσταση μεταξύ 

των λαττών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο των ελατηρίων.  
• Η εγγύηση δεν καλύπτει συνηθισμένες αλλαγές όσον αφορά στην σκληρότητα ή στα χαρακτηρίστηκα που  

δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες μείωσης της πίεσης του προϊόντος.  
  
Η εγγύηση δεν ισχύει:  
  

• Εαν τα προϊόντα είναι ρυπαρά και ανθυγιεινά (Σωματικά υγρά, μούχλα)  
• Εάν κάποιο προϊόν ECOSLEEP υποστεί αλλαγές ή επιδιορθώσεις χωρίς την άδεια του εργοστασίου.  
• Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες της ECOSLEEP σχετικά με την χρήση τον καθαρισμό και την συντήρηση του 

στρώματος.   
• Εάν το στρώμα υποστεί άλλου είδους ζημιά λόγο κακής συντήρησης, απροσεξίας κατα τη χρήση ή κάποιου 

άλλου συμβάντος.  
• Για τα έξοδα μεταφοράς του στρώματος   
• Για ελαττώματα που παρουσίασε το στρώμα από κακή χρήση του πελάτη.  
• Παραμόρφωση από την τοποθέτηση του πάνω σε σκεβρωμένες τάβλες ή με μεγάλα κενά μεταξύ τους (πάνω 

από 4cm), πάνω σε σομιέ ή λάμες και γενικά σε επιφάνειες που δημιουργούν εξογκώματα ή κοιλώματα στο 
στρώμα.  
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Το καινούργιο μας  στρώμα είναι μια επένδυση για την 
ποιότητα της ζωής μας και αξίζει να την προστατεύσουμε. Ο 
καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε το στρώμα μας και 
να εξασφαλίσουμε την υγιεινή και την καθαριότητα του για 
περισσότερο χρόνο είναι να χρησιμοποιούμε τα ειδικά 
προστατευτικά καλύμματα.  
 
*Τα αφρώδη υλικά μπορεί να διαφέρουν στο χρώμα από τις φωτογραφίες. 
*Η σκληροτητα μπορεί να έχει απόκλιση έως 25% και εξαρτάται άμεσα από τη βάση-υπόστρωμα στο οποίο κάθεται (π.χ. 
σανίδες ανατομικό τελάρο, ενιαία βάση) 
*Τα υφάσματα μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση με αντίστοιχα ή και καλύτερης ποιότητας, σε περίπτωση 
κατάργησης ή ακόμα και έλλειψης από τον προμηθευτή. 
*Δεν επιστρέφονται χρήματα  
*Η εγγύηση δεν καλύπτει το κάλυμμα του στρώματος  
*Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη  

Πυρήνας ελατηρίων  Αφρώδη υλικά  

10 έτη 100% εγγύηση  

1 - 5 έτος 100% εγγύηση  

6 - 7 έτος 25% 
συμμετοχή πελάτη στην 
αξία επισκευής  

8 - 9 έτος 45% 
συμμετοχή πελάτη στην 
αξία επισκευής  

10ο έτος 65% 
συμμετοχή πελάτη στην 
αξία επισκευής  


