
Je beanbag uitpakken



Large of medium, je beanbag wordt gele-
verd in twee verschillende dozen. In de ene 
zit je luchtledige binnenzak, in de ander je 
hoes. Soms leveren onze transportdienst 
de twee pakketten afzonderlijk. 

Verwijder voorzichtig de transportfolie en 
houd het buiten bereiken van kinderen. 
Bewaar de transportfolie en de doos voor 
het geval dat je je zitzak in de toekomst 
opnieuw wil verpakken. 

Om je zitzak volume te geven, schud je 
gewoonweg het schuim op. Het duurt 
tot 48 uur tot je zitzak het volledige 
volume bereikt heeft. Je kan het proces 
versnellen door je vetsak regelmatig op 
te schudden. 
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Het is nu tijd om van je vetsak te ge-
nieten. Schud je zitzak af en toe op voor 
langdurig comfort. 

Plaats je binnenzak met de rits naar 
boven. Pak nu je hoes uit en rits die voll-
edig open, tot een 8-vormig figuur. 

Plaats je opengeritste hoes over je bin-
nenzak. Zorg ervoor dat het deel zonder 
rits van de hoes direct over de rits van 
de binnenzak ligt. Neem de zijden van 
de hoes samen terwijl je naar beneden 
ritst, draaiende aan de zak terwijl je ritst. 

Draai de zitzak terug zodat het deel van 
de hoes zonder rits naar boven is gericht.

→  Zie omslagafbeeldin gebruiksaanwijzing 

We bieden alle klanten een vijfjarige ga-
rantie op de vulling. Je kan gemakkelijk 
het comfort en de hardheid van je vetsak 
aanpassen. Rits je binnenzak eenvoudig 
open en pas het volume van de vulling 
aan naar wens door schuim toe te voe-
gen of te verwijderen. Je kan ook extra 
schuim bestellen op aanvraag. 

3. Genieten

5. Onderhouden

2. Aankleden
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