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Αποθήκευση συστημάτων ύπνου 
Αποθήκευση & συντήρηση υφασμάτινων 
καλυμμάτων & λευκών ειδών 

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.



Σε περίπτωση αποθήκευσης αποφύγετε τη χρήση νάιλον η 
πλαστικού καλύμματος. 

Το στρώμα όταν αποθηκεύεται πρέπει να τοποθετείται πάντα 
σε οριζόντια θέση, ακουμπώντας στη μία από τις μεγάλες 
πλευρές του προς αποφυγή τυχών φθοράς των υλικών.

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

Η οσμή που ενδεχομένως αναδίδει το καουτσούκ είναι 
φυσική, φθίνουσα και μη επιβλαβής.

Η απώλεια επαναφοράς-ελαστικότητας του καουτσούκ  με την 
πάροδο του χρόνου κατά 1-2 εκατοστά είναι αναμενόμενη και 
απολύτως φυσιολογική.
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Tα προϊόντα δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στη συσκευασία 
για πολύ καιρό, παρά μόνο για την μεταφορά τους και η
αποθήκευση τους προτείνεται να είναι σε χώρο χωρίς αυξημένη 
υγρασία ή πολύ μεγάλη θερμοκρασία.

Σε περίπτωση που αυτά θα πρέπει παραμείνουν μέσα στη 
συσκευασία, θα χρειαζεται να ανοίγονται οι 2 πλαϊνές πλευρές 
της συσκευασίας έτσι ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος αερισμός 
των προϊόντων ύπνου και παράλληλα να προστατεύονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό.



Όσον αφορά τα συστήματα ύπνου\ κρεβάτια 
προτείνονται τα παρακάτω: 

α) Να μετακινείται όλο το σύστημα ύπνου,  5 εκ. 
προς τα εμπρός, ώστε να μην ακουμπάει στον 
τοίχο.

β) Να παραμένει το δικό μας προστατευτικό 
ΓΑΛΑΤΕΙΑ στρωμένο στο ανώτερο layer του 
συστ. ύπνου (π.χ. πάνω απο τον Ιβίσκο) για 
προστασία απο την υγρασία.

γ) Σε περίπτωση απουσίας των Γαλάτεια 
καλυμμάτων θα μπορούσαμε να προτείνουμε 
την κάλυψη του συστήματος ύπνου με μια 
μάλλινη κουβέρτα, που μπορεί ν’ απορροφά 
ένα σημαντικό μέρος της υγρασίας & να βοηθά 
έτσι την λειτουργία προστασίας του δικού μας 
εξωτερικού σαφράν-καπιτονέ καλύμματος (που 
ως γνωστό εμπεριέχει μαλλί επίσης).

Ιδανική δε, κρίνεται η λειτουργία αφυγραντήρων 
που διατηρεί τόσο το δωμάτιο, όσο & τον εν 
γένει εξοπλισμό του στο επιθυμητό επίπεδο 
υγρασίας. 

Αποθήκευση 
συστημάτων ύπνου
Οσον αφορά τα ανωστρώματα Κυριακή & Καμέλια, συνίσταται ν’ αποθηκεύονται 
εντός υφασμάτινων (& όχι νάϋλον) τσαντών σε μια ντουλάπα, ή, σε ιματιοθήκη με 
απουσία υγρασίας.
Όσον αφορά τ’ ανωστρώματα, όπως ο Ιβίσκος & η Θάλασσα, αυτά μπορούν να 
παραμένουν πάνω στο σύστημα ύπνου εντός των δωματίων, όπου συστήνεται 
επαρκής αερισμός των χώρων.



Θα πρέπει ν’ αφαιρούνται οι φούστες & τα καλύμματα των κρεβατιών 
(που θα πρέπει να φρεσκαριστούν για την επόμενη σαιζόν), αλλά & τα 
σεντόνια, τα μαξιλάρια, τα παπλώματα, οι κουβέρτες & λοιπά λινά, ώστε 
να αποθηκεύονται σε χώρους με την λιγότερη δυνατή υγρασία (ή, & με την 
παρουσία αφυγραντήρα ή διαφορετικά, στις υπάρχουσες ντουλάπες των 
δωματίων).

Τα παραπάνω περί αφαίρεσης των λινών, ισχύουν ιδιαίτερα για τα 
100% βαμβακερά σεντόνια τα οποία έχουν την φυσική ιδιότητα 
(ως υδρόφιλο βαμβάκι) στο ν’ απορροφούν και να κατακρατούν 
την υγρασία ενός χώρου & συνεπώς δεν θα πρέπει να καλύπτουν τα 
συστήματα ύπνου. 

Αποθήκευση 
& συντήρηση 
υφασμάτινων 
καλυμμάτων 
& λευκών ειδών

Λανθασμένος τρόπος προστασίας των λινών, είναι και η τοποθέτηση τους 
σε πλαστικές σακούλες /καλύμματα, διότι έτσι κατακρατείται η όποια 

υγρασία υπήρχε & σε συνδυασμό με την έλλειψη αερισμού, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα μη επανορθώσιμης βλάβης.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για προστασία των δικών μας φυσικών 
προϊόντων κάποιοι άλλοι τύποι προστ. καλυμμάτων που λειτουργούν ως 

νάϋλον & ‘δεσμεύουν’ υποκάτω όλη την υπάρχουσα υγρασία, εμποδίζοντας 
παράλληλα τον σωστό αερισμό των προιόντων και συστημάτων ύπνου.



Όσον αφορά τα εξωτερικά καλύμματα των στρωμάτων, αυτά 
διαθέτουν περιμετρικό φερμουάρ ώστε να αφαιρούνται 
εύκολα για να ακολουθήσει η πλύση τους. Τα εν λόγω 
εξωτερικά καλύμματα πλένονται στο πλυντήριο, στους 40°C, 
χωρίς στύψιμο και στεγνώνουν σε σκιερό, επαρκώς αεριζόμενο 
χώρο. Επίσης, είναι σκόπιμο, πριν στεγνώσουν εντελώς, να 
τεντώνονται, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα συρρίκνωσής 
τους.Απ
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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.
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