
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Baby- en kindermatrassen van allnatura 

Gefabriceerd conform DIN EN 16890:2017 
 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN 
WAARSCHUWINGEN 

Zorgvuldig lezen en bewaren om later te kunnen raadplegen! 
 

- WAARSCHUWING - Nooit meer dan een matras gebruiken in een kinderbed. 

- WAARSCHUWING - Zorg ervoor dat het kinderbed (wieg en hangwieg) niet in de buurt staat van open 
vuur of sterke hittebronnen, zoals elektrische kachels, gaskachels, enz. 

- WAARSCHUWING - Het kinderbed mag niet meer worden gebruikt als afzonderlijke onderdelen 
gebroken, gescheurd, beschadigd zijn of ontbreken; alleen de door de fabrikant aanbevolen 
reserveonderdelen mogen worden gebruikt. 

 
- OPMERKING - Deze matras is niet geschikt voor bedden die meer dan 30 mm breder/langer zijn dan 

de aangegeven matrasmaat. (Voorbeeld: voor een matras van 70x140 cm mag de binnenmaat van het 
bedje niet groter zijn dan 73x143 cm.) 

- OPMERKING - Het gevaar bestaat, dat zuigelingen en kleuters stikken in te zacht beddengoed. 
Vermijd daarom absoluut om de slaapplaats van uw baby in te richten met kussens, bontvellen en 
dergelijke voor extra comfort. 

 
ONDERHOUDSHANDLEIDING: 
- Draai deze kindermatras regelmatig om, om kuilvorming te voorkomen. 

- Baby- en kindermatrassen – vaste tijk: 
Deze tijk is niet afneembaar. Gelieve nooit de aangebrachte industriële 
ritssluiting open te maken. Deze kunt u niet meer sluiten, waardoor de tijk onbruikbaar wordt. Voor het 
onderhoud van tijd tot tijd met een zachte borstel afborstelen. 

- Kindermatrassen "Coco" en "Vita-Baby" – afneembare, niet gestikte tijk: 
U kunt deze tijk in de wasmachine wassen bij 95 °C, maar omwille van het milieu 
raden we de energiebesparende 60 °C was aan. Deze tijk van onbehandeld biologisch katoen is iets 
groter gemaakt om de onvermijdelijke krimp van natuurlijke vezels tijdens het wassen te 
compenseren. Graag de tijk voor gebruik te wassen - dat wil zeggen, zodra u besloten hebt de matras 
te houden. Daarna past de tijk perfect. 

- Kindermatras "Hevea" – afneembare tijk: 
De tijk kan worden gewassen met een fijnwasprogramma op 60°C. Voor het behoud van de Medicott-
eigenschappen van het weefsel 
dient de tijk 2-3 keer per jaar te worden gewassen. Deze tijk van onbehandeld 
biologisch katoen is iets groter gemaakt om de onvermijdelijke krimp van natuurlijke vezels tijdens 
het wassen te compenseren. Graag de tijk voor gebruik te wassen - dat wil zeggen, zodra u besloten 
hebt de matras te houden. Trek de tijk dan terwijl deze nog vochtig is, zorgvuldig in model om de 
inkrimping te compenseren. Daarna past de tijk perfect. 

- Kindermatras "Vita-Baby" – afneembare "Hygiene" tijk (gewatteerd met lyocell): 
De tijk kan worden gewassen met een fijnwasprogramma op 60°C. - Deze jersey tijk van tweelaags doek 
van 68 % 
biokatoen uit biologische teelt en 32 % lyocell/Tencel is iets groter gemaakt om de onvermijdelijke 
krimp van natuurlijke vezels tijdens het wassen te compenseren. Graag de tijk voor gebruik te wassen 
- dat wil zeggen, zodra u besloten hebt de matras te houden. Trek de tijk dan terwijl deze nog vochtig 
is, zorgvuldig in model om de inkrimping te compenseren. Daarna past de tijk perfect. 
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