
Een eenmalige investering in je 
gezondheid en in je geluk.

Begin met dromen



Over HANA.

Probeer een HANA © zwaartekracht dekbed en ervaar zelf de rust 
en ontspanning die je krijgt, net als duizenden anderen.
Bijna een kwart van de Nederlanders slaapt niet goed. Terwijl slaap 
net zo belangrijk is voor onze gezondheid als eten en bewegen.

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de effecten 
van zwaartekracht dekens. Na de vele positieve resultaten hebben 
we in samenwerking met slaapexperts en testpersonen het beste 
zwaartekracht dekbed van Europa ontwikkeld. Hana © heeft al 
duizenden mensen geholpen met een betere nachtrust.

100 nachten proef periode
Je brengt minstens een derde van je leven door in bed. Je deelt er 
lief en leed. Het is daarom ontzettend belangrijk dat je optimaal 
kunt ontspannen en de juiste slaap artikelen gebruikt. Omdat wij 
het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen in Nederland 
en Belgie de voordelen van onze producten ervaren kan je onze 
producten 100 nachten uitproberen. Zonder kleine lettertjes.

Zonder kleine lettertjes.
Wij vragen iedereen vriendelijk om onze producten in combinatie 
met de deken en hoes te gebruiken. Ook moeten de producten 
onbeschadigd & zonder vieze vlekken retour gestuurd worden.

Proeftijd
Je zult de eerste weken wat minder diep slapen. Dit hoort bij het 
proces. Wij raden aan om onze producten minimaal 30 nachten 
uit te proberen. Je moet je lichaam namelijk de kans geven om 
te wennen. Uit ervaring weten we dat je lichaam tijd nodig heeft 
voordat de optimale REM slaap ervaren wordt. 

Eenvoudig retourneren
Retourneren kan makkelijk & snel door contact op te nemen met 
onze klantenservice: info@hanacompany.nl
 
Beschadigd product ontvangen?
Heb je een product ontvangen dat beschadigd, incompleet of 
verkeerd geproduceerd is? Neem dan altijd contact met ons op. 
Wij sturen dan een nieuw product op. Bij Hana © heb je altijd 1 jaar 
fabrieksgarantie.

Onze service.



Klaar om te slapen.

Als je verzwaringsdeken een hoes heeft: Maak de rits los en doe de 
hoes binnenste buiten. De hoezen van Hana © bestaan uit 8 lusjes 
die eerst losgeknoopt moeten worden. Zie de afbeelding hieronder 
voor een gedetailleerde visuele uitleg. Volg deze handleiding zodat 
je de hoes makkelijk van de binnenste verzwaringsdeken af kan 
halen:

1. Lees op het label van de hoes de wasinstructies
Onze katoenen hoezen kunnen gewassen worden op 40 graden.
De Polyester hoezen kunnen gewassen worden op 30 graden.
 Let op: Hana © hoezen kunnen niet in de droger. Wij raden altijd 
aan om onze hoezen buiten te laten drogen. 

2. Inspecteer de binnenste verzwaringsdeken en de hoes
Zoek naar vlekken die moeilijk te verwijderen zijn, zoals zweet of 
voedselvlekken. 

3. Probeer de vlekken uit je binnenste verzwaringsdeken te 
spoelen Spoel koud water over de plek waar de vlek op zit, en wrijf 
er rustig en zacht over.

4. Check hoeveel gewicht je wasmachine kan hebben 
(Dit ligt meestal rond de 7 KG). Als je dekbed 7 kg of minder 
weegt kan je je verzwaringsdeken in de wasmachine doen. Was je 
verzwaarde deken dan op een rustig programma met een maximale 
temperatuur van 30 graden.
Let op: zwaardere verzwaringsdekens moeten met de hand 
gewassen worden. Dit hangt af van de wasmachine.

5. De verzwaringsdeken na het wassen liggend drogen
Het beste voor de verzwaringsdeken is het liggend laten drogen. 
De microparels blijven zo gelijk verdeeld en dit zorgt niet voor een 
scheve verdeling. Draai de verzwaringsdeken om de paar uur om 
totdat je verzwaarde deken helemaal droog is.

Hoe was je jouw deken?

Leg de binnenste hoes 
plat op het matras

Trek de uiterste punten 
via de binnenkant naar 
je toe, op deze manier 
valt de buitenste hoes 

over de binnenste 
hoes heen

Maak de buitenhoes 
open door middel van 

de rits en doe deze 
vervolgens 

binnenste buiten

Maak de laatste lus 
vast die zich bij de rits 
van de buitenste hoes 

bevindt

Leg de buitenhoes 
vervolgens plat op de 

binnenste hoes en maak 
de lussen vast. 

De lus die zich bij de rits 
bevindt laat je nog los

Rits de buitenste hoes 
dicht en je HANA 

zwaartekracht deken is 
klaar voor gebruik
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Andere producten.

Kortingscode:
Maak een vriend/vriendin blij 

of bestel een 2e artikel. 

Meer van HANA.

Reviews
Reviews van 

anderen lezen:

Volg ons online.

@Hanadekens op Instagram 

@Hanacomfort op Facebook 

@Hanadekens op Pinterest




