Onderhoudsadviezen Diks Bedmakers
Een bijzonder bed heeft een speciale behandeling nodig. Zo geniet u extra lang van uw Diks bed. Bedden van
natuurlijke materialen zorgen ervoor dat het lichaam zich echt in het bed ‘nestelt’. Daarom is het belangrijk dat het
matras, één keer per twee maanden, gedraaid wordt. Ook voor topmatrassen is het belangrijk dat deze regelmatig
gedraaid worden. Is er tevens paardenhaar in de topper verwerkt, dan is het zeker aan te raden deze topper één keer
per week diagonaal op te rollen om zodoende het paardenhaar weer goed over de topper te verdelen.

Uw natuurlijke bed

Vlekken verwijderen

Uw Diks bed bestaat enkel uit 100% natuurlijke
materialen zoals paardenhaar, vlas, katoen, kokosvezel
en diverse wolsoorten. Materialen die er voor zorgen dat
uw lichaam zich echt in het bed ‘nestelt’. De verschillende
materialen vormen zich naar uw lichaam en de houding
waarin u slaapt. De materialen worden steeds buigzamer
en passen zich steeds meer aan uw vormen aan. Een
aandachtige verzorging houdt het matras en topmatras
in een goede conditie waardoor het u jarenlang alle
comfort biedt dat u nodig heeft.

Doordat uw Diks bed uit 100% natuurlijke materialen
bestaat, kan het niet met water gewassen of gestoomd
worden. Een ongelukje is natuurlijk nooit te voorkomen.
Gebruik tegen vlekken een textiel- of meubelreiniger.
Zorg er altijd voor dat u een minimale hoeveelheid van
de reiniger uitprobeert op een niet zichtbaar deel van
het matras. Er bestaat immers een kleine mogelijkheid
dat de brandwerende stof ontkleurt.

Een goed begin is het halve werk
Maak er een gewoonte van dat, iedere keer wanneer
u uw bed verschoont, u direct even de tijd neemt om
uw bed te controleren. Loop het bed na op eventuele
vlekken. Zijn er ophopingen van stof? Controleer altijd
even of het matras nog steeds de juiste vormen van het
bed aanneemt.

Het reinigen van uw matras
Zorg ervoor dat u het matras met regelmaat stofzuigt.
Het beste gebruikt u hiervoor het speciale opzetstuk voor
meubels. Het is belangrijk om daarbij de stofwerende
onderkant van het matras niet te vergeten. Dit gaat
het beste wanneer u het matras keert, of het hoofden voeteneinde omhoog zet indien u een elektrisch
verstelbare uitvoering heeft. Gebruik altijd een stofzuiger,
ook om u topmatras te reinigen. Klop het stof nooit uit,
dit komt de natuurlijke materialen niet ten goede.

Natuurlijke geur
Doordat uw bed uit natuurlijke materialen bestaat, kan
het voorkomen dat u in het begin een lichte, natuurlijke
geur ruikt. Dit kan geen kwaad en na verloop van tijd
zal deze geur steeds meer afnemen. Wanneer u het
matras met regelmaat lucht en de temperatuur in uw
slaapkamer zo constant mogelijk houdt, zal de geur
sneller verdwijnen. Lucht uw matras door uw bed niet op
te maken, maar het beddengoed en het topmatras opzij
te leggen. Lucht ook met regelmaat u topmatras door
ook hier het beddengoed even opzij te leggen.

Het keren en draaien van uw matras en topmatras

Pocketveermatrassen Regular en Summum

Wij adviseren u om uw matras iedere 6 tot 12 weken te
keren en om te draaien voor het meest optimale gebruik.
Wij adviseren u om het matras in het eerste half jaar
iedere maand te draaien. Door het draaien en keren
past een groter deel van het slaapgedeelte zich aan uw
lichaam en slaaphoudingen aan. Zorg ervoor dat u het
matras steeds 180 graden keert. Wissel hierbij steeds
het keren van links en rechts en van het hoofd- naar
het voeteneinde met elkaar af. Tevens raden we aan om
je topper 1x keer per week diagonaal op te rollen, om
zodoende de natuurlijke materialen weer goed over de
topper te verdelen.

Door elke morgen uw beddengoed terug te slaan, laat
u uw matras goed ventileren en stapt u ’s avonds altijd
weer in een fris bed.
Wij adviseren u om het matras in het begin elk half jaar
iedere maand te draaien. Hierdoor blijft het matras goed
ventileren en creëert u weer een nieuw “nestgevoel”.
Later is het voldoende om dit om de 2 maanden te
herhalen.
Gebruik een goed vochtopnemende molton voor uw
matras, zo blijft deze schoon en droog.

Topmatras Summum
(Paardenhaar met omhulsel van katoen en wol)
Het topmatras is keerbaar en dus aan beide zijden
bruikbaar. Wij adviseren u het topmatras te keren
wanneer u uw bed verschoont. Doorgaans één keer per
week.
Tevens is het voor het topmatras met paardenhaar
van belang dat u deze diagonaal oprolt, zodat het
paardenhaar opnieuw verdeeld wordt en uw “nestje”
weer klaar is voor gebruik.
Gebruik een goed vochtopnemende molton voor uw
topmatras, zo blijft deze schoon en droog.

Het masseren van het matras en de boxspring
Door het regelmatig masseren van je bed zorg je ervoor
dat deze zo lang mogelijk comfort blijft bieden. Het is aan
te raden om dit iedere keer, na het draaien en keren van
het matras, even kort te doen.

Topmatras Levatio
(natuurlatex met omhulsel van katoen en wol)
Het topmatras Levatio is keerbaar en dus aan beide
zijden te gebruiken. Wij adviseren u het topmatras te
keren wanneer u uw bed verschoont. Doorgaans één
keer per week.
Gebruik een goed vocht opnemende molton voor uw
topmatras, zo blijft deze schoon en droog.

