
 
 

 

 

MARVETI RELAX čiužinys yra vidutinio kietumo, komfortiškas, dvipusis spyruoklinis čiužinys. Komfortiškas, visų 
mėgstamas, nepriklausomų 7 zonų spyruoklių blokas (Pocket) su aukštos kokybės porolono lakštu iš abiejų pusių. Šis 
čiužinys vertinamas dėl savo elastingumo ir ortopedinių savybių. 

 7 anatominių zonų, kišeninės Pocket spyruoklės, spyruoklių aukštis 14 cm. 7 minkštumo zonos leidžia kūnui 
maksimaliai atsipalaiduoti, dėl spyruoklių sistemos čiužinys yra itin pralaidus orui, higieniškas nepalankus veistis 
dulkių erkutėms ir susidaryti pelėsiui. 

 Vielos skersmuo 1,6 mm / 1,8 mm. 
 Aukštos kokybės porolonas iš abiejų pusių dengia spyruoklių bloką (tankis 28 kg / m3). 
 Čiužinys vidutinio kietumo. 
 Čiužinys pasižymi ortopedinėmis savybėmis. Gerai palaiko stuburą, formuoja taisyklingą laikyseną. 
 Čiužinys vartomas, galima naudoti iš abiejų pusių, todėl bus ilgiau naudojamas. 
 Čiužinio užvalkalas yra pagamintas iš švelnaus, antialerginio audinio, kurį malonu liesti. Užvalkale yra 

užtrauktukas, kurio pagalba jis yra lengvai nuimamas. Prireikus galima skalbti iki 40C temperatūroje. 
 Čiužinio bendras aukštis: 19 cm. 
 Rekomenduojamas asmenims iki 100 kg. 
 Čiužiniui suteikiama 2 metų garantija. 
 Įpakavimas: dvigubo sluoksnio stora plėvelė, čiužinys suspaustas, susuktas į ruloną ir suvakumuotas, patogus 

įpakavimas, taip išvengiama papildomų čiužinio pristatymo išlaidų. 
 Gamintojo rekomendacija: išpakavus MARVETI RELAX čiužinį rekomenduojama 48 val. čiužinio nenaudoti, 

kad čiužinys pilnai atsistatytų ir įgautų savo pradinę formą bei savybes. 
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Gamintojo rekomendacijos/čiužinio priežiūra: 

 Čiužinį rekomenduojame dėti ant medinių grotelių. Rekomenduojame rinktis groteles su 3-5 cm tarpais tarp lentelių. 
Taip nepažeisite čiužinio konstrukcijos ir užtikrinsite oro pralaidumą. Čiužinys netinkamas laikyti ant ištisinio 
medinio pagrindo ir metalinių grotelių - gali būti pažeista čiužinio konstrukcija. Tokie lovos pagrindai neleidžia 
laisvai cirkuliuoti orui, todėl pradeda kauptis drėgmė, gali atsirasti pelėsis. 

 Kad gaminys tolygiai dėvėtųsi ir ilgiau išlaikytų savo esmines savybes, rekomenduojame jį vartyti ir vėdinti 
(sukeiskite čiužinio puses, galvūgalį su kojūgaliu). Jeigu įsigytas čiužinys yra abiejų pusių naudojimo, 
rekomenduojame jį taip pat ir vartyti kas 2-3 mėnesius (apverskite kita puse, sukeiskite galvūgalį su kojūgaliu). 

 Gamintojas suteikia 2 metų garantiją čiužinių fizinėms medžiagų savybėms bei komfortui, tačiau remiantis higienos 
specialistų rekomendacijomis, čiužinį patartina keisti kas 7 metus. 

 Čiužinys rekomenduojamas iki 100 kg svorio žmonėms. Žmonės, sveriantys daugiau nei nurodyta rekomendacijoje, 
taip pat gali naudotis čiužiniu, tačiau tokiais atvejais nemokamas garantinis čiužinio aptarnavimas nėra taikomas. 

 Čiužiniai neskirti plauti. Tik užvalkalus galima skalbti ar kitaip valyti (žr. užvalkalo priežiūros etiketę). Visi 
MARVETI čiužiniai yra patogūs ir praktiški, juos lengva prižiūrėti, nes užvalkalai gaminami su užtrauktuku. 
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