Futony – naturalne posłanie
Dziękujemy za zakup FUTONU.
Aby długo cieszyć się swoim materacem prosimy pamiętaj o kilku zasadach.
Futon to materac naturalny, bez sprężyn i zbędnych sztucznych dodatków.
Futony nie sprężynują, gdyż sprasowana bawełna dopasowuje się do sylwetki człowieka i wspiera kręgosłup na całej długości.
Dlatego futony są szczególnie zalecane osobom z wadami kręgosłupa lub nadwagą.
Futony wyrównują temperaturę. W czasie gorących nocy poprzez bawełnę dochodzi do skóry odpowiednia ilość świeżego
powietrza. Warstwa sprasowanej wełny na spodzie futonu daje po odwróceniu go, dodatkowy efekt kumulacji ciepła
wytwarzanego przez ciało.
W dzień, dzięki swojej przewiewnej strukturze i możliwości odwracania, futon wietrzy się, dzięki czemu jest lepiej wentylowany
i zachowuje świeży, naturalny zapach.
Oryginalne futony nie zwierają żadnych szkodliwych substancji chemicznych. Są idealnym rozwiązaniem dla osób dbających o
środowisko naturalne i oczywiście o własne zdrowie.
Jak użytkować materace futon?
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Roluj we wszystkich kierunkach. Materace wykonane z materiałów naturalnych, w tym z bawełny, mogą się ugniatać.
Przywrócenie pierwotnego kształtu i właściwości jest bardzo proste, gdyż wystarczy go zrolować we wszystkich
kierunkach.
Nie traktuj go wodą. Futony są wykonane na bazie włókien bawełnianych, dlatego nie można dopuścić do tego, aby
materac się zmoczył. Zatem nie należy czyścić materaca wodą i nie prać w kąpieli wodnej lub chemicznej.
Przewracaj. Co jakiś czas futon należy odwracać na drugą stronę, aby zachowywał swój kształt i miał możliwość
wietrzenia. Rób to co 3-4 tygodnie.
Nie przykrywaj. W miarę możliwości pozostaw materac odkryty w czasie dnia, dzięki temu będzie miał możliwość
lepszej wentylacji.
UWAGA. Produkt naturalny, palny!
Pokrowce mają zamki / suwaki tylko z powodów konstrukcyjnych – pokrowca nie da się zdjąć bez trwałego uszkodzenia
materaca

Materiały używane do produkcji materaców futon
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Bawełna – idealnie dopasowuje się do ciała i podpiera je równomiernie na całej linii. Dzięki temu kręgosłup nie jest
narażony na dodatkowy ucisk. Bawełna pochłania pot wydzielany podczas snu, a w ciągu dnia całkowicie go
odparowuje. Doskonale przepuszcza powietrze i jest materiałem całkowicie naturalnym. Bawełna użyta w naszych
materacach posiada Znak Towarowy Bawełny.
Kokos Płyty kokosowe powstają ze zmiękczonych i połączonych lateksem włókien orzecha kokosowego. Ich struktura
pozwala na łatwy przepływ powietrza, a co za tym idzie ciągłe wietrzenie się materaca. Płyty kokosowe są materiałem
twardym i bardzo odpornym na wilgoć – nie nasiąkają.
Wełna– mata wełniana powstaje z oczyszczonej i przepikowanej wełny owczej. Wełna jest materiałem bardzo
higienicznym. Jest również elastyczna i wytrzymała, a jej największą zaletą jest komfort cieplny jaki zapewnia (wełna
grzeje).
Lateks – guma piankowa– surowcem do produkcji lateksu jest mleczko pozyskane z drzew kauczukowych. Lateks to
nowoczesny i najbardziej ekskluzywny materiał używany do produkcji materacy. Dzięki sprężystości idealnie
dopasowuje się do ciała, a jego porowata struktura pozwala na ciągłą wentylację materaca.
Końskie włosie– do wykonania materaców używane są końskie grzywy i ogony. Ten całkowicie naturalny materiał
używany jest w tapicerstwie od wieków, a znany jest głównie ze swojej wyjątkowej wytrzymałości – nawet
kilkadziesiąt lat. Inną ważną cechą jest wysoka ciepłochronność końskiego włosia. Materace wyprodukowane z jego
użyciem są ciepłe i suche.
Konopie – to doskonałe rozwiązanie dla osób uczulonych na produkty pochodzenia zwierzęcego. Materiał ten jest
bardzo czysty, gdyż produkowany jest z rośliny wyjątkowo odpornej na choroby, a przez to nie potrzebującej ochrony
chemicznej. Wkład z płyty konopnej jest mało sprężysty, więc polecamy go miłośnikom twardego snu.
Pokrycia materaców wykonane są ze 100% bawełny lub lnu.

Życzymy Zdrowych i Kolorowych Snów!
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