
Sotka Uni®

Takuu
Kiitos, että valitsit laadukkaan Sotka Uni® -patjan!

Sotka myöntää valitsemallesi TIMANTTI-laatuluokan patjalle 
seuraavat kattavat takuut: 

Jousitetulle patjalle 25 vuoden takuun rungolle ja jousistolle. 

Viskoelastiselle patjalle 25 vuoden takuun rungolle ja 10 vuoden 
takuun pintamateriaalin painumattomuudelle.

Moottorisängylle lisäksi 5 vuoden takuun moottorille  
ja mekanismille.  

Takuu kattaa patjan tavanomaisessa ja käyttöohjeiden mukaisessa 
käytössä tulleen rungon tai moottorin rikkoutumisen, jousen 

katkeamisen / irtoamisen tai viskoelastiseen pintavaahtomuoviin 
syntyneen yli 20 mm pysyvän painauman. Materiaalien luonnollista 

pehmenemistä takuu ei koske. 

Muistathan, että uuteen patjaan sopeutuminen saattaa viedä hieman 
aikaa. Takuuasioissa ota ensisijaisesti yhteyttä patjan myyneeseen 

Sotka-myymälään.
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Sotka Uni®

Hoito-ohjeet
Säännöllisellä hoidolla pidät patjasi miellyttävän puhtaana ja 
säilytät sen ominaisuudet hyvinä mahdollisimman pitkään. 
Lue tarkasti ja noudata myös muita mahdollisia tuotteen 

mukana toimitettavia tuotekohtaisia ohjeita.

1. Imuroi patjan päällinen tekstiilisuulakkeella säännöllisesti. 

2. Muista, ettei patjaa pidä koskaan tampata.

3. Käännä patjan jalkopää pääpuoleksi säännöllisesti. Kääntäminen 
on hyvä tehdä neljästi vuodessa. Näin vuoteen kuormitus 
tasaantuu ja patjan käyttöikä pitenee.

4. Tarkista rungollisten patjojen jalkojen kiinnitys säännöllisesti.

5. Rungollista patjaa siirrettäessä, älä vedä sitä lattiaa pitkin, vaan 
nosta kaikki jalat ilmaan lattiasta, jottei jalkojen kiinnitys vaurioidu. 

6. Hygieniasyistä sekä patjan toimivuuden ja mukavuuden kannalta 
suosittelemme patjan vaihtoa 7-10 vuoden välein.
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Sotka Uni®

Garanti 
Tack för att du valde en högkvalitativ Sotka Uni®-madrass!

Sotka ger följande omfattande garantier för DIAMANT-
kvalitetsklassens madrass du valt:

Fjädermadrassen har 25 års garanti på stomme och fjädring.

Viskoelastiska madrassen har 25 års garanti på stomme och  
10 års garanti på ytmaterialets deformation. 

Motorsängen har 5 års garanti på motor och mekanism.

Garantin täcker ifall stomme eller motor går sönder, fjädringen 
går sönder / lossnar eller om ytan på madrassen  får bestående 
fördjupningar >20 mm, vid normal användning i enlighet med 

bruksanvisningen. Naturlig mjukning av materialen täcks  
inte av garantin. 

Kom ihåg att det kan ta tid att vänja sig vid en ny madrass.  
För garantifrågor, kontakta i första hand Sotka-butiken som  

sålde madrassen.
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Sotka Uni®

Skötselråd
Med regelbunden skötsel kommer du att hålla din madrass 

behagligt ren och bibehålla dess egenskaper så länge 
som möjligt. Läs noga och följ alla andra produktspecifika 

instruktioner som medföljer produkten. 

1. Dammsug madrasskyddet regelbundet med ett textilmunstycke.

2. Kom ihåg att aldrig damma av madrassen med en mattpiska.

3. Vänd madrassens fotända till huvudändan regelbundet. Det är 
bra att vända madrassen fyra gånger om året. Detta jämnar ut 
sängbelastningen och förlänger madrassens livslängd. 

4. Kontrollera regelbundet benens fastsättning på madrasser med 
stomme.

5. När du flyttar på en madrass med stomme, dra den inte längs 
golvet, utan lyft alla benen i luften så att fastsättningen på benen 
inte skadas.

6. Av hygienskäl och för madrassens funktionalitet och komfort 
rekommenderar vi att du byter ut madrassen med 7-10 års 
mellanrum.
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