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Φροντίδα και καθαρισμός πουπουλένιων προιόντων
Μεταφορά προιόντων

Περιεχόμενα

Είναι πολύ βασικό να τονισθεί ότι η εν λόγω συντήρηση κρίνεται & προτείνεται ως αναγκαία, 
λόγω των φυσικών υλικών που περιέχουν τα προϊόντα ύπνου, τα οποία θα πρέπει ν’ 

αναζωογονούνται για να διατηρήσουν στο μέγιστο τις φυσικές ιδιότητες & δυνατότητες τους.



Τα στρώματα είτε χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
κρεβατοστρώματα είτε με βάση, μετά από έξι μήνες χρήσης 
πρέπει:  

Να γυρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το επάνω μέρος 
(προσκέφαλο) να έρχεται στη θέση του κάτω μέρους (ποδαρικό).

Όταν συμπληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο χρήσης  
αναποδογυρίζουμε το στρώμα  και πλέον ανά εξάμηνο 
εφαρμόζουμε την ίδια ακριβώς  διαδικασία ώστε  να 
αναζωογονούνται τα υλικά.
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Τα στρώματα χωρίς ελατήρια:
- Υπερέχουν συγκριτικά µε αυτά που περιέχουν ελατήρια διότι, oι φυσικές πρώτες ύλες παρέχουν 
οµοιογενή, ισοµετρική υποστήριξη στο σώµα. 
- Έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η αντοχή στο χρόνο, όχι απλώς και µόνο των φυσικών υλικών, 
αλλά κυρίως των ιδιοτήτων τους  όπως η ελαστικότητα και επαναφορά, είναι µεγαλύτερη από την 
αντοχή του ελατηρίου, διότι στα φυσικά υλικά υπάρχουν εκ φύσεως οι ιδιότητες αυτές, ενώ στα 
ελατήρια είναι τεχνητές. 
- Τα φυσικά υλικά έχουν µεγαλύτερη αντοχή στην κακή ή απρόσεχτη χρήση. 
- ∆εν παράγουν µαγνητικό πεδίο. 
- Δεν παράγουν καμμία μορφή θορύβου. 

Σε αντιδιαστολή, τα στρώματα με ελατήρια κατασκευάζονται από ατσάλι παρέχοντας διαφορετική 
υποστήριξη στις ενώσεις τους απ’ ότι στο κέντρο του κάθε ελατηρίου ξεχωριστά και φέρουν την 
πιθανότητα να παράγουν θόρυβο, µολονότι είναι ενδεδυµένα µε βαµβακερό ύφασµα.  Επίσης, κάθε 
είδος µετάλλου παράγει, έστω και ελάχιστο, µαγνητικό πεδίο.

Με τον ίδιο τρόπο συντηρούμε και τα εσωτερικά στρώματα 
των κρεβατοστρωμάτων.

Δείτε το βίντεo
https://www.youtube.com/watch?v=152PeL2XLkw

https://www.youtube.com/watch?v=152PeL2XLkw


Στα διπλά στρώματα, η ραφή τού 
εσωτερικού καλύμματος πρέπει  να 
είναι πάντοτε στην άνω πλευρά, 
ώστε να αποφύγουμε το κενό 
μεταξύ των δύο τμημάτων.

Τα δύο (εσωτερικά) καλύµµατα των 
στρωμάτων είναι ενωµένα µε µια 
ραφή, στη µια πλευρά τού µήκους 
τους. Πάνω από αυτά τοποθετείται 
το δεύτερο (εξωτερικό) κάλυµµα, που 
είναι ενιαίο (µονοκόµµατο). Έτσι, τα 
στρώµατα λειτουργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς, ωστόσο, να έχουν κενό µεταξύ 
τους για να:

α) μην επηρεάζει το ένα σώμα, με 
το βάρος του, ή με τις κινήσεις του, 
το άλλο. 
β) είναι ευκολότερος ο χειρισμός 
του (στις μεταφορές, στην 
αφαίρεση των καλυμμάτων, στο 
αναποδογύρισμά του, κλπ.).

Στρώματα 
με διαφορετικές 
πλευρες 
ελαστικότητας. 
Για  τα αμέταλλα στρώματα Άτλας ή Πρωτέας που έχουν δύο 
διαφορετικές σε ελαστικότητα πλευρές,  εφαρμόζουμε την 
εναλλαγή θέσης των δύο πλευρών του στρώματος.
Το δεξί τμήμα στην αριστερή θέση και το αντίστροφο.



Η βάση στήριξης των στρωμάτων πρέπει να έχει επάρκεια 
αερισμού-εξαερισμού.
Εφόσον το πλαίσιο στήριξης απαρτίζεται από τάβλες 
αυτές θα  πρέπει να είναι ευθύγραμμες (όχι καμπύλες 
και ελαστικές) πάχους άνω των 2 εκ. και με απόσταση 
μεταξύ τους 5-7εκ.

Αντενδείκνυται η τοποθέτηση  του στρώματος σε 
ενιαίες επιφάνειες (κόντρα πλακέ,πάτωμα, κ.λπ.) που 
δεν έχουν κενά. Επίσης, επιφάνειες από  μελαμίνη 
πλαστικό η νάιλον εμποδίζουν τον επαρκή αερισμό του 
στρώματος.

Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο ή η αυξημένη υγρασία, 
βλάπτει το φυσικό καουτσούκ που αποτελεί την κύρια 
πρώτη ύλη των προϊόντων και δυνητικά μπορει να 
οδηγήσει στον αποπολυμερισμό  του.Βά
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Δείτε το βίντεo

https://youtu.be/qDUzhrl2gCI

https://youtu.be/qDUzhrl2gCI


Όταν δεν υπάρχει κεφαλάρι
Με την ανά εξάμηνο (ή, ανά έτος) αντιμετάθεση των 
κρεβατοστρωμάτων θα πρέπει το κρεβ/μα που ήταν δεξιά να 
τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά ενώ παράλληλα να γίνει η 
αντίστροφη κίνηση για το 2ο κρεβ/μα (που έρχεται απ’ τα αριστερά 
προς τα δεξιά). Πάντα ξανασυνδέουμε ορθά τους σύρτες σύνδεσης 
των βάσεων. Μετά από 6 μήνες (ή ανά έτος) προτείνεται να γίνει και η 
στροφή των 180 μοιρών.

Όταν υπάρχει κεφαλάρι
Για τα κεφαλάρια, τύπου ΑΥΓΗ ή μονής διάστασης ΗΡΑ, ισχύουν όσα 
αναφέρονται ανωτέρω.

Για διπλό κεφαλάρι, μπορεί μεν να γίνει η σχετική αντιμετάθεση των 
βάσεων, αλλά για την στροφή των 180 μοιρών απαιτείται η τοποθέτηση 
(ή, & αντιμετάθεση) φεραμιών και στην μπροστινή πλευρά των βάσεων, 
έτσι ώστε να γυρίσουν από την άλλη πλευρά για να κουμπώσουν & πάλι 
με το κεφαλάρι.

Συντήρηση 
βάσεων 
& κρεβατοστρωμάτων.



Τα μαξιλάρια περιέχουν: νιφάδες φυσικού καουτσούκ, πούπουλο, συνδυασμό και 
των δυο αυτών υλικών, και μαλλί.

Όλα τα πουπουλένια προϊόντα πλένονται στο πλυντήριο στους 40οC, ιδανικά 
προσθέτοντας 2-3 μπαλάκια του τένις. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο στέγνωμα: θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 
επίπεδη επιφάνεια, σε σκιερό μέρος και να αναποδογυρίζονται ανα τακτά χρονικά 
διαστήματα. Σε αντίθετη περίπτωση το πούπουλο θα συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος 
και δε θα στεγνώσει επαρκώς.

Τα μαξιλάρια με φυσικό καουτσούκ έχουν φερμουάρ προκειμένου να ρυθμίζεται η 
ποσότητα του υλικού και δεν πλένονται. 
Όσον αφορά τα μαξιλάρια με γεμιση από μαλλί, αυτά πλένονται στους 30οC και 
ακολουθουν την ίδια διαδικασία στεγνώματος με αυτά των πουπουλένιων.

Και στις δυο περιπτώσεις μετά το στέγνωμά τους θα πρέπει να αναμοχλεύεται 
το εσωτερικό τους με ελαφρά χτυπήματα έτσι ωστέ να υπάρξει ομοιόμορφη 
κατανομή του υλικού. 

Λευκά είδη 
Για τη σωστή πλύση των λευκών ειδών συμβουλευτείτε τις οδηγίες πλύσης που 
υπάρχουν στις  ετικέτες (σεντόνια κλπ).

Φροντίδα & 
καθαρισμός 
πουπουλένιων 
προιόντων 



Μεταφορά προϊόντων μετά την παραγγελία σας
Tα προϊόντα των ξενοδοχειακών παραγγελιών ,αφού 
ελεγχθούν από το Quality Control πριν την φόρτωσή τους, 
μεταφέρονται με έξοδα της εταιρείας σε μεταφορική 
εταιρία επιλογής του πελάτη. 
Η χρέωση των μεταφορικών εξόδων από τη μεταφορική 
στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη έως και το κατάλυμα 
επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Η ευθύνη της μεταφοράς και η σωστή παραλαβή των 
προϊόντων γίνεται από το πρακτορείο και τον αγοραστή.Μ
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Mε την παράδοση σε Πρακτορείο των προς αποστολή των συστημάτων ύπνου, θα πρέπει  να 
ενημερώνεται και ο πελάτης ( και αυθημερόν, αν είναι εφικτό),  αναζητώντας άμεσα την παραγγελία 

απ’ το Πρακτορείο, ώστε να μην χρειαστεί να παραμείνει περισσότερο χρόνο στους χώρους 
αποθήκευσης, διότι πολλές φορές επικρατούν απρόβλεπτες καταστάσεις & συνθήκες, ικανές στο να 

προκαλέσουν φθορές & ζημίες στα προσωρινώς αποθηκευμένα προϊόντα σας.



www.coco-mat.com


