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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 

υγχαρητήρια για την επιλογή σας! 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά για την εμπιστοσύνη 

που μας δείχνετε αγοράζοντας κάποιο από τα προϊόντα μας. Σα στρώματα 

SLEEP HOUSE είναι κατασκευασμένα με τα καλύτερα υλικά. Είναι σχεδιασμένα να 

διατηρούν τις αναπαυτικές τους ιδιότητες αλλά και την αρτιότητα της 

κατασκευής τους για πολλά χρόνια. 

Η εγγύηση σας καλύπτει από την ημερομηνία αγοράς. 

 

Οδηγίες συντήρησης και σωστής χρήσης 

 

Α) Τοποθετείστε το στρώμα σας σε σωστή βάση 

Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε το νέο σας στρώμα σε καινούρια σταθερή 

βάση. Ως τέτοια λογίζεται σύστημα τελάρου ανατομικού τύπου με λάττες ή 

μεμονωμένες σανίδες (τάβλες) που η απόσταση μεταξύ τους δεν ξεπερνάει τα 

3,5 εκατοστά.  ε περίπτωση που το στρώμα τοποθετηθεί σε ακατάλληλο 

σύστημα ή σκεβρωμένες σανίδες με μεγάλα διαστήματα τότε ελαττώματα τα 

οποία τυχόν προκύψουν δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

 

Β) Εναλλαγή πλευρών του στρώματος 

Υροντίζετε να περιστρέφετε/αναποδογυρίζετε το στρώμα σας τακτικά (3-4 

φορές το χρόνο). Αυτό βοηθάει στην καλή λειτουργία και στο “στρώσιμο” των 

υλικών και ανανεώνει την αίσθηση και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του 

στρώματος σας.  τα στρώματα μονής όψης χρειάζεται μόνο περιστροφή ενώ 

σε εκείνα που είναι διπλής όψης χρειάζεται γύρισμα και περιστροφή. 
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χηματική απεικόνιση περιστροφής (στρώμα μονής όψης) 

 

 

 

χηματική απεικόνιση περιστροφής και γυρίσματος (στρώμα διπλής όψης) 

 

 

Γ) Προστασία στρώματος 

Είναι πολύ σημαντικό μαζί με το νέο σας στρώμα να αγοράσετε και ένα 

προστατευτικό κάλυμμα αδιάβροχου ή απλού τύπου. Έτσι προστατεύετε το 

στρώμα σας από κάθε είδους λερώματα ή υγρά τα οποία μπορούν να 

εισχωρήσουν στον πυρήνα του και να δημιουργήσουν περαιτέρω βλάβες (π.χ. 

ανάπτυξη μούχλας). 
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Δ) Περιπτώσεις τις οποίες δεν καλύπτει η εγγύηση (σε περίπτωση που 

προξενηθεί οποιαδήποτε βλάβη): 

 Οποιαδήποτε φθορά ή σκίσιμο σε οποιοδήποτε μέρος τους στρώματος 

το οποίο προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, αιχμηρό αντικείμενο, νύχια 

κατοικίδιου κλπ. 

 Οποιαδήποτε φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο. ε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται το κάπνισμα επάνω στο στρώμα. Κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 Έλλειψη προστατευτικού καλύμματος η οποία ενδεχομένως θα 

προκαλέσει λεκέδες από ανθρώπινες εκκρίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Η 

Sleep House  διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εφαρμογής της εγγύησης 

για λόγους υγιεινής. 

 Δίπλωμα στρώματος το οποίο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη 

φθορά στα ελατήρια και τον πυρήνα του στρώματος. 

 Τγροποίηση από οποιαδήποτε πηγή είτε τοπικά είτε ολικά. 

 Φρήση των χειρολαβών για μεταφορά του στρώματος (και όχι 

μετατόπιση αυτού επάνω στο κρεβάτι) και οποιαδήποτε φθορά 

προκληθεί σε οποιαδήποτε από αυτές.  

 Λάθος διάσταση στρώματος για την οποία ευθύνη έχει αποκλειστικά ο 

πελάτης κατά την ώρα της εκτέλεσης της παραγγελίας. 

 Λανθασμένη επιλογή τύπου στρώματος (π.χ. επιλογή ενός πολύ 

μαλακού στρώματος ενώ το σώμα μου ήθελε μέτριας σκληρότητας). 

 Φρήση του στρώματος σαν “τραμπολίνο” ή στάση σε όρθια θέση 

επάνω σε αυτό. 

E) Βούλιαγμα στρώματος 

Εάν το στρώμα σας υποχωρήσει σε συγκεκριμένο σημείο και έχει βάθος 

μεγαλύτερο των 2.5 εκατοστών τότε ενδεχομένως να έχει πρόβλημα (ο τελικός 

έλεγχος γίνεται  από τους τεχνικούς του εργοστασίου μας) και καλύπτεται από 

την εγγύηση. την περίπτωση που η βύθιση δεν ξεπερνάει τα 2.5 εκατοστά, τότε 

ορίζεται ως φυσιολογική και αποδεκτή και δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω 

πρόβλημα στο στρώμα. 

Για να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση σε περίπτωση βύθισης: 

1) Προμηθευτείτε έναν χάρακα ή οποιοδήποτε παρόμοιο όργανο. 

2) Σοποθετήστε το κέντρο του χάρακα στη μέση της βύθισης εφόσον 

έχουν περάσει 6-8 ώρες από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε 

το στρώμα σας. 

3) Σοποθετήστε ένα μέτρο στο κέντρο της βύθισης και μετρήστε προς τα 

πάνω σε εκατοστά το βάθος αυτής. (Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση) 
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Ζ) Έτη εγγύησης  

Όλα τα στρώματα Sleep House συνοδεύονται από εγγύηση που ανάλογα τον 

τύπο ξεκινούν από το ένα έτος και καταλήγουν έως και τα δέκα έτη. 

 

1 – 5 έτη Καλύπτεται το 100% της αξίας επισκευής 

6ο έτος Καλύπτεται το 80% της αξίας επισκευής 

7ο έτος Καλύπτεται το 60% της αξίας επισκευής 

8ο έτος Καλύπτεται το 40% της αξίας επισκευής 

9ο έτος Καλύπτεται το 20% της αξίας επισκευής 

10ο έτος Καλύπτεται το 10% της αξίας επισκευής 

 

Η) Πρόσθετοι όροι 

 Η εγγύηση ισχύει μόνο για την Ελλάδα και τα όρια της. 

 Για να ισχύει η εγγύηση θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το σχετικό 

έντυπο που συνοδεύει το στρώμα κατά την αγορά. 

 ε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει 

πρόβλημα τότε η χρέωση ελέγχου ανέρχεται στα 30€. 

 Σα μεταφορικά έξοδα τα οποία ενδεχομένως να προκύψουν για τη 

μεταφορά προς και από τις εγκαταστάσεις μας επιβαρύνουν τον 

πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΥΟ ΕΓΓΤΗΗ 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑ: 

ΣΤΠΟ  ΣΡΩΜΑΣΟ: 

ΔΙΑΣΑΕΙ: 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΤΗΗ: 
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