
Mulțumim că ai ales Dormeo! 

Noi considerăm că dormitorul este locul nostru de refugiu. Locul în care ne putem relaxa 
cu adevărat. Locul în care putem visa. Cu cât beneficiem de un confort mai ridicat în  
dormitor, cu atât nivelul nostru de energie crește și astfel reușim să facem față 
provocărilor zilnice. De aceea folosim cele mai bune materiale pentru crearea tuturor 
saltelelor Dormeo astfel încât tu să te bucuri de un somn odihnitor și sănătos! 
 
Instrucţiuni de utilizare: 

1. Salteaua Dormeo este ambalată în vid, fabricată din materiale moderne, care asigură 
un transport uşor şi o igienă maximă. NU FOLOSIŢI obiecte ascuţite când desfaceţi 
salteaua din ambalaj, este posibil să tăiaţi salteaua! 
2. Pachetul trebuie desfăcut în maxim 30 de zile de la primirea saltelei. 
3. Salteaua Dormeo ajunge la forma originală în aprox. 15 minute de la devidare 
(scoaterea din ambalaj), dar este necesar să treacă cel puţin 6 ore până poate fi folosită. 
În această perioadă, nu rulaţi salteaua şi nu aşezaţi obiecte grele pe ea. 
4. Pentru modelul Dormeo iMemory, Dormeo Carbon, Dormeo Silver-Ion si Dormeo 
Baby-Pedic, în momentul instalării saltelei Dormeo pe o suprafață adecvată (somiere) 
puteți alege partea mai fermă sau mai puțin fermă urmând instrucțiunile ce sunt cusute 
în husa saltelei. 
5. Pentru modelul Dormeo Memory 2+12 și Dormeo Comfort poziționați salteaua cu 
fibrele de carbon în sus, pe o suprafață adecvată (somiere). Legați firul la cel mai 
apropiat obiect cu împământare (de ex. Calorifer) Astfel salteaua dvs respinge energia 
electrostatică și vă protejează de undele electromagnetice. Pentru modelul Dormeo 
Silver-Ion poziționați salteaua cu somierele în partea de jos. 
Pentru modelul Dormeo Memory 2+12 Fresh poziționați salteaua cu spuma cu memorie 
în partea de sus. 
6. Este indicat să utilizaţi acest produs în spaţii închise, într-un climat normal de 
umiditate şi temperatură. Recomandăm aerisirea săptămânală a încăperiii şi expunerea 
saltelei la aer curat. Astfel se previne acumularea unei mari concentraţii de umiditate în 
saltea. 
7. Schimbați poziția saltelei lunar, în primele 6 luni (de la cap la picioare). De asemenea 
recomandăm poziționarea regulată a saltelei în picioare pentru stabilizarea formei. 
8. Evitaţi aşezarea saltelei pe un suport ce nu permite aerisirea. Acest lucru va conduce 
la acumularea de umiditate în partea inferioară şi la apariţia mucegaiului. 
9. Produsul nu este destinat folosirii în medii umede. Evitaţi scurgerea de lichide şi 
acumularea de umezeală în saltea. 
10. Nu recomandăm curăţarea umedă şi uscarea cu fierul. 
 
Este necesar să folosiţi somiere drept suport pentru saltea. Somierele reprezintă o 

ramă cu lamele de lemn ce permite aerisirea saltelei (pentru că există spaţiu între 

lamelele care compun partea inferioară a ramei). 


