Ram/Frame
& Continental

Skötselråd
Första tiden med din nya säng
En ny säng innebär en viss omställning för din kropp. Sängen är utformad för
att tryckavlasta och forma sig efter kroppen, vilket innebär att stoppningsmaterialet ändrar sig efter hand som du använder sängen. Det är som det ska
vara! Under de första veckorna kan du uppleva att sängen känns varm. Detta
kan bero på att kroppen får bättre tryckavlastning än tidigare, vilket stimulerar blodcirkulationen. Efter några veckor bör temperaturen återgå till det
normala. En ny säng innebär också att muskler och leder måste anpassa sig.
Ibland kan man känna sig trött i ryggen, eller till och med ha
lite ont, de första veckorna.
Rengöring och vädring
Dammsug din madrass regelbundet med hjälp av ett möbelmunstycke. Det
bidrar till att hålla sängen ren och kvalstren borta. Också bäddmadrassen
bör rengöras och vädras med jämna mellanrum. Om vädret inte tillåter att
du hänger ut bäddmadrassen kan du bara låta sängen stå obäddad ett tag
för att öka luftgenomströmningen. Använd gärna tillverkarens tvättbara
madrassskydd.
Skötsel Continentalsäng
Vänd din continentalmadrass en gång i halvåret. Resårmadrass och resårbotten vrids 180° från fot till huvudända. Detta fördelar belastningen och
bidrar till ökad volym, komfort och livslängd. Av samma orsak bör även resåroch bäddmadrass vändas regelbundet. (Alla resårmadrasser i tillverkarens
sortiment är vändbara.)
Skötsel Ramsäng
Genom att vrida rammadrassen 180° från fot till huvudända får du en jämnare tryckfördelning och madrassen behåller sin passform. Enligt samma
princip bör madrassen även vändas så att undersidan hamnar uppåt.
Åtgärderna bör göras med jämna intervaller, minst en gång per år.
Skötsel bäddmadrass
Ta väl hand om din bäddmadrass – det gör mycket för sängens komfort
och livslängd. Eftersom madrassen formar sig efter användningen bör du
vända på den regelbundet. Då tillförs ny luft mellan madrassens olika lager,
vilket gör att bäddmadrassen får tillbaka en del av sin volym och håller
längre. En gång i halvåret bör bäddmadrassen även vridas 180°, från fot till
huvudända, för en jämnare tryckfördelning. Skydda gärna med ett bäddmadrasskydd från tillverkaren för bästa passform och komfort.

Fläckborttagning
Om sängen blir smutsig kan den rengöras med hjälp av skumtvätt. Det är
viktigt att du inte använder något annat. Om du är osäker på vad du ska välja
– fråga din återförsäljare.
Efterdragning
Trä är ett levande material. Efterdra därför hörnbeslagen samt skruvarna i
sängens ben eller medar efter några veckor. Se sedan över dem årligen. Om
sängen börjar knarra kan det bero på att benen inte är ordentligt åtskruvade.

25 års ram- och fjäderbrottsgaranti.
5 års motorgaranti.
När man bygger, monterar och testar varje säng in i minsta detalj, ja då
vågar man också lova att sängen håller. Därför lämnar vi 25 års garanti mot
ram- och fjäderbrott, samt 5 års garanti på motorer till ställbara sängar.

Garantiomfattning
Garantin gäller enbart för brott på fjädersystem eller träram.
Garantin gäller ej för slitage eller annan åverkan på tyg, stoppning,
bäddmadrass eller ribbor.
Garantianspråk skall framföras till inköpsstället.
Garantibevis och inköpskvitto skall uppvisas vid reklamationstillfället.
Tillverkaren äger rätt att avgöra huruvida ett ram- eller fjäderbrott är
orsakat av material, produktionsfel eller yttre påverkan.
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Tillverkaren förbehåller sig rätten att ersätta med likvärdig
produkt om den reklamerade produkten utgått ur sortimentet.

GARA

Product care guide
The first few weeks with your new bed
A new bed involves a bit of a readjustment for your body. The bed is designed
to relieve pressure and adapt to your body, which means that the filling
material adjusts as you use the bed. As it should do! For the first few weeks,
the bed may feel warm to you. This may be because your body is getting
better pressure relief, stimulating blood circulation. After a few weeks, the
temperature should return to normal. A new bed also means that muscles
and ligaments have to adapt as well. At times you may experience tiredness
in your back, or even a little discomfort, but only in the first weeks.
Cleaning and airing
Vacuum your mattress regularly using an upholstery attachment. This helps
keep the bed clean and free of mites. Your top mattress should also be cleaned and aired regularly. If the weather does not permit hanging it outdoors,
you can just let the bed remain unmade for a while to improve ventilation.
We recommend using the washable Viking top mattress cover.
Caring for your continental bed
Turn your continental mattress every six months. Turn the spring mattress
and box springs 180° from head to foot. Distributing the pressure helps
improve volume, comfort and product life. For the same reason, the spring
mattress and top mattress should be turned regularly. (All spring mattresses
in the Viking product line are reversible, except the Exclusive model.)
Caring for your frame bed
By turning the frame mattress 180° from head to foot you will obtain a more
even distribution of pressure, and the mattress retains its firmness. For the
same reason, the mattress should also be turned over, or flipped top to bottom. These steps should be taken at regular intervals, at least once a year.
Caring for your top mattress
Take good care of your top mattress – it goes a long way to ensuring your
comfort and extending the life of the bed. The mattress adapts as you use
it, which is why you should turn it regularly. This introduces fresh air between
the mattress layers, allowing the top mattress to retain volume and last longer. Once every six months, the top mattress should also be turned 180° from
head to foot for more even distribution of pressure. We recommend the
Viking top mattress protection cover for the best fit and comfort.

Stain removal
If necessary, the bed can be cleaned with a foaming fabric cleaner. It is
important to not use anything else. If you are unsure what to choose, ask
your retailer.
Tightening
Wood is a natural material. Tighten the corner fittings and screws to the
bed’s legs and skid legs after a few weeks and check them annually. If the
bed starts to creak, it may be because the legs are not sufficiently tightened.

25-year warranty on frames and springs.
5-year motor warranty.
Building, assembling and testing every bed down to the tiniest detail allows
us to guarantee that it’s going to last. That’s why Viking Beds is able to offer
a 25-year warranty on the frame and springs as well as a 5-year warranty on
the motors on adjustable beds. The warranty does not include filler material.

Warranty coverage
The warranty applies solely to damage to the spring systems or the wooden
frame.
The warranty does not cover wear and tear or damage to the fabric, filling,
top mattress or slats.
Warranty claims shall be submitted to the place of purchase.
Proof of warranty and purchase (the warranty and purchase receipt) shall
be submitted upon return.
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Viking Beds of Sweden retains the right to replace the
returned product with an equivalent if it is no longer in
our range of products.
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Viking Beds of Sweden retains the right to determine whether damage to a
frame or spring is caused by faulty material or manufacturing or external
force.
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Svensk design när
den är som skönast!
Tack för att du har valt en svensk kvalitetssäng. Nu är det bara att
njuta!
Våra sängar är resultatet av en omfattande utvecklingsprocess med
komforten i centrum. Genom att kombinera traditionellt hantverk
med nya material skapar vi sängar utöver det vanliga. Din nya säng
är tillverkad med mycket omsorg av sänghantverkare vid fabriken
i Småland.
Följ våra enkla råd, så kommer sängen att ge dig skön vila under många
år framöver. Om du har fler frågor, så är du varmt välkommen att
kontakta din återförsäljare.

Swedish design at its cosiest!
Thank you for choosing a swedish quality bed. Now it is yours to
enjoy!
All of our bed models are the result of an extensive development process focused on comfort. By combining traditional craftsmanship with
new materials, we create beds that go beyond the ordinary. Your new
bed is made with great care by master craftsmen at our factory in the
heart of Småland, Sweden.
Follow our easy care guide, and your bed will give you cosy comfort
for many years to come. If you have more questions, please contact
your retailer.

