Bäddmadrassen
som rekommenderas av
Astma och Allergiförbundet
Astma- och Allergiförbundets experter har efter genomgång och riskanalys av
bäddmadrassens material, både madrasskärnan och dess textilöverdrag, tillstyrkt
att madrassen är lämplig för personer med astma, allergi och annan överkänslighet.
Bäddmadrassen är utrustad med ett tyg som är så
tätt att husdammskvalster hindras att ta sig in i en
ny madrass. Det kan dock inte ersätta ett kvalsterskydd, som även hindrar mindre kvalsterpartiklar
från att tränga ut från en äldre madrass. För personer med symtom på kvalsterallergi rekommenderas
ett kvalsterskydd.

Skötselråd bäddmadrasser
För att du ska bli riktigt nöjd med din nya Aktsam bäddmadrass så är det viktigt att du
följer några enkla råd.

Sängen och bäddmadrassen ska
forma sig efter dig – inte tvärtom
Efter en tids användande formar sängen
och bäddmadrassen sig efter din kropp.
Stoppningsmaterialet blir något mjukare
och bäddmadrassen kan visa tecken till
”kroppsavtryck”. Detta är ett tecken på att
madrassen formar sig efter just din kropp
och är helt naturligt. Bäddmadrassens
bärighet, hållfasthet och funktion påverkas
inte av den individuella anpassningen.

av bäddmadrassetiketten. Var noga med
att verkligen sträcka fodralet i vått tillstånd
efter tvätt och låt det sedan hängtorka för
att återfå optimal passform – var gärna två
personer när fodralet ska sträckas. Om
sträckning av fodralet inte görs ordentligt
finns det risk att stoppningsmaterialet inte
får plats när det ska stoppas tillbaka.
OBS! Bäddmadrassfodralen får ej torktumlas.

Skötselråd
För att förlänga livslängden ska bäddmadrassen vändas regelbundet, både
längs- och breddvis minst en gång i halvåret. Madrassen ska vändas upp och ned
tillsammans med att huvud- och fotända
byter plats. Bäddmadrassen mår också
bra av att vädras regelbundet.

Aktsam bäddmadrass

Tvättråd

Stoppning: Softex skum 45 mm

Fodralet till bäddmadrassen är tvättbar.
För att tvätta denna bäddmadrass så
öppnar du dragkedjan på bäddmadrassen och tar ur stoppningsmaterialet. Följ
därefter de tvättråd som finns på baksidan

Tygkomposition: 100% bomull
Tvättråd: Fodralet är tvättbart i 60 °C

Vad kan du göra själv för att sovmiljön ska bli
så bra som möjligt
Här följer några enkla råd och anvisningar.

Städbarhet

Vädring

Alla vet att det lätt samlas damm i ett sovrum. Därför är det viktigt att städbarheten i
och kring sängen är god. Sängen ska vara
lätt att flytta och ha en viss höjd ovan golvet
för att möjliggöra städning under sängen.
Möblera så att det är lätt att komma åt med
dammsugare. Rekommenderad benhöjd för
att underlätta städning är 18–23 cm.

Kvalster trivs där det är varmt och fuktigt. En
säng kan vara en idealisk miljö för kvalster.
Därför bör du se till att hålla luftigt och
torrt i sängen. Skaka lakanen med jämna
mellanrum. Häng gärna ut sängkläderna
på vädring ibland. Dock avråder vi bestämt
från att göra detta under pollenperioder,
eftersom man då tar med sig pollen in i
sängen.

Rengöring
Även själva sängen och bäddmadrassen
ska vara lätta att göra rena. Läs bäddmadrassens skötselanvisningar eller sängens monteringanvisningar för hur du tvättar
och sköter om produkterna. Både själva
sängen och bäddmadrassen skall vara
enkla att göra rena.

Tvätt
Välj gärna tvätt- och sköljmedel som rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet
(läs mer på http://www.astmaoallergiforbundet.se/RekProdukter.aspx). Då vet du att
medlen är granskade. Var också noga med
att följa anvisningarna om vilket gradantal
maskinen ska vara inställd på. Dosera rätt.

Kvalsterallergi
Om du har en känd kvalsterallergi och upplever att du får allergiska symtom när du
sover i sängen rekommenderar vi att du tar
kontakt med läkare och överväger att skaffa
ett särskilt kvalsterskydd.

Om kvalitet och miljö
För oss som tillverkare är både kvalitet och miljö viktigt. Därför
jobbar vi som företag med certifierade kvalitets- och miljösystem
för att systematiskt utveckla vårt företag och våra produkter.
Våra tyger är testade och godkända enligt Öko-Tex Standard 100, vilket innebär att de kan
märkas med Trygg Textil. Våra bäddmadrasser är tillverkade i Sverige vilket ger kortare
transporter och därmed minskar påverkan på miljön. När bäddmadrassen sedan slutligen
är uttjänt är den återvinningsbar på din lokala miljöstationen och blir antingen nytt material
eller ny energi (se lokala regler och föreskrifter).

Öko-Tex

ISO 9001

Våra tyger är testade och godkända enligt
Öko-Tex Standard 100, vilket innebär att de
kan märkas med Trygg Textil.

Hilding Anders Sweden är kvalitetssäkrat
enligt ISO 9001, en certifiering av hela företagets kvalitetsarbete.
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Hela tillverkningskedjan har varit föremål
för granskning, dokumentation och förbättringar. Den omfattande processen har
resulterat i en internationell miljöcertifiering
enligt ISO 14001.
ISO 9001

