
Παραγγελίες Κρεβατιών και Στρωμάτων

Σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να τονιστούν στους πελάτες, πριν συμπληρώσουν τη 
φόρμα παραγγελίας.

Θα χωρέσει το καινούργιο σας κρεβάτι;
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τα έπιπλα που έχετε παραγγείλει θα χωρέσουν στο σπίτι κατά την παράδοση 
(μετρήστε τις πόρτες και τα σημεία που θα στρίψουν τα έπιπλα). Έχετε ελέγξει εάν τα έπιπλα θα χωρέσουν στο 
δωμάτιο για το οποίο προορίζονται; Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν εμπόδια για την παράδοση. 

Έχετε διαλέξει κατάλληλο κρεβάτι;
Τα κρεβάτια μας είναι για οικιακή χρήση. Κάποια από τα κρεβάτια μας δεν είναι κατάλληλα για παιδιά – αυτό 
συμβαίνει επειδή ο σκελετός του κρεβατιού μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο παγίδευσης.

Χρησιμοποιείτε το δικό σας στρώμα με σκελετό κρεβατιού Laura Ashley;
Τα κρεβάτια μας είναι φτιαγμένα σε standard μεγέθη, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε  ότι το υπάρχον στρώμα θα 
χωρέσει στον σκελετό κρεβατιού που παραγγείλατε. Το στρώμα είναι το κύριο στοιχείο για ένα καλό ύπνο – εάν 
δεν έχετε παραγγείλει καινούργιο στρώμα θα πρέπει να σκεφτείτε την ανανέωση – τα στρώματα της Laura Ashley 
είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Καταλαβαίνετε την σύσταση και τα χαρακτηριστικά του υφάσματος που έχετε επιλέξει για το προσκέφαλο;
Είστε ενήμερος για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του υφάσματος που έχετε επιλέξει; Για παράδειγμα – είναι 
πιθανό να παρερμηνεύσετε τη φυσική φθορά των ινών σαν ελάττωμα – που δεν είναι. Όλα τα υφάσματα έχουν 
μοναδικά χαρακτηριστικά. Και για αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά τα διαλέγουμε για τις collection μας. 
Υπάρχουν λεπτομέρειες για κάθε ύφασμα στη σελίδα με τα υφάσματα. 

Εάν παραγγείλετε ένα κρεβάτι Hastings day είναι για χρήση υπνοδωματίου; 
Το κρεβάτι Hastings day είναι κατάλληλο μόνο για υπνοδωμάτιο. Δεν έχει την ίδια αντοχή σε πυρκαγιά σαν τα 
έπιπλα για το σαλόνι και το καθιστικό.

Είστε βέβαιοι εάν το καινούργιο σας κρεβάτι συναρμολογείται από εσάς ή από την ομάδα παράδοσης;
Μερικά από τα κρεβάτια μας συναρμολογούνται από τους πελάτες , κάποια άλλα θα συναρμολογούνται από την 
ομάδα παράδοσης. 

Παράδοση επίπλων

Σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να τονιστούν στους πελάτες, πριν συμπληρώσουν τη 
φόρμα παραγγελίας.

Υπηρεσία παράδοσης.
Τα έπιπλά σας θα παραδοθούν από εξουσιοδοτημένο διανομέα. Οι οδηγοί παράδοσης θα κάνουν έναν έλεγχο 
πρόσβασης και θα πάρουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσουν μια παράδοση χωρίς ζημιές. 
Τα έπιπλα θα τοποθετηθούν στη θέση τους, θα ξετυλιχθούν και τα σκουπίδια θα μαζευτούν. Δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι να μετακινήσουμε παλιά έπιπλα. 

Υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης;
Παρακαλώ ενημερώστε μας την στιγμή της παραγγελίας εάν το σπίτι, ή το δωμάτιο σας είναι δύσκολο στην 
πρόσβαση. Αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η παράδοση και μπορεί να συνεπάγεται επιπλέον 
χρέωση. Παρακαλώ σκεφτείτε:

• Μπορεί το φορτηγό παράδοσης να παρκάρει ακριβώς έξω από το σπίτι σας;
• Είναι το σπίτι σας εύκολο να βρεθεί ή χρειάζονται επιπλέον οδηγίες;
• Υπάρχουν σκαλοπάτια μέχρι την κύρια είσοδο ή άλλα εμπόδια όπως στενές πόρτες ή κάγκελα;
• Έχετε ελέγξει ότι τα έπιπλα θα χωρέσουν από τις πόρτες σας; Οι οδηγοί παράδοσης δεν είναι 

υποχρεωμένοι να βγάλουν από τη θέση τους πόρτες και παράθυρα για να κάνουν δυνατή την πρόσβαση.
• Υπάρχουν στενοί διάδρομοι ή εσωτερικά σκαλοπάτια; Εάν πρέπει να στρίψουν σε κάποια γωνία, 

υπάρχει αρκετός χώρος για να γίνει αυτό με τα έπιπλα;
• Υπάρχουν εσωτερικά εμπόδια – φώτα τοίχου, χαμηλά κρεμασμένα φώτα, κάδρα με εικόνες, χαμηλά 

ταβάνια, δοκοί;



Έχετε παραγγείλει ένα μεγάλο κομμάτι; Είναι σημειωμένο στον κατάλογο ως LARGE
Ορισμένα κομμάτια είναι σημειωμένα ως LARGE στον κατάλογό μας. Παρακαλώ δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο 
αν τα έπιπλα θα χωρέσουν στο σπίτι σας κατά την παράδοση.

Παρακαλώ να είστε στο σπίτι την καθορισμένη ώρα παράδοσης.
Τουλάχιστον 48 ώρες πριν την επιλεγμένη ημερομηνία παράδοσης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να 
επιβεβαιώσουμε την πρωινή ώρα παράδοσης. Για την διευκόλυνσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας λίγο πριν 
την παράδοση και ενώ το φορτηγό βρίσκεται στο δρόμο. Εάν δεν είστε στο σπίτι όταν φτάσει η παραγγελία, είναι 
πιθανό το φορτηγό να αποχωρήσει για να αποφευχθεί αργοπορία σε άλλους πελάτες. 

Θα σας ζητηθεί να ελέγξετε και να υπογράψετε για τα έπιπλα.
Τα έπιπλα θα ξετυλιχθούν κατά την παράδοση. Θα σας ζητηθεί να ελέγξετε τα έπιπλα και να υπογράψετε ότι σας 
παραδόθηκαν. Αυτό το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι έχετε παραλάβει την παραγγελία σας σε ικανοποιητική 
κατάσταση και πως δεν έγινε ζημιά στην περιουσία σας. Εάν δεν υπογράψετε δεν είναι δυνατή η παραλαβή των 
επίπλων.

Ένας ενήλικος πρέπει να είναι παρόν.
Ένας ενήλικος πρέπει να είναι παρόν για να αποδεχτεί την παραγγελία. Μόνο ένας ενήλικος μπορεί να υπογράψει 
για την παραλαβή των επίπλων.

 Κάνοντας μετρήσεις για την παράδοση των επίπλων

Μετρώντας για παραδόσεις upholstery
Όταν αγοράζετε μεγάλα έπιπλα, έχει μεγάλη σημασία να είστε βέβαιοι ότι θα χωρέσουν από την είσοδο του 
σπιτιού σας και μέχρι τον χώρο για τον οποίο τα προορίζετε. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό ύψος, πλάτος και 
διαγώνιο βάθος για να υποστηρίξουν την είσοδο των επίπλων σας και ότι υπάρχει αρκετός χώρος για τη 
μετακίνησή τους γύρω από γωνίες και μέσα από πόρτες.

Τρία βήματα για να διασφαλίσετε μια παράδοση χωρίς προβλήματα
Πριν παραγγείλετε, παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι τα προϊόντα upholstery και cabinet αλλά και τα κρεβάτια 
που θα παραγγείλετε, θα χωρέσουν στον χώρο για τον οποίο τα προορίζετε στο σπίτι σας. Είναι πολύ σημαντικό οι 
πελάτες να μας συμβουλεύσουν για πιθανές δυσκολίες ή εμπόδια κατά την παράδοση. Σε περίπτωση αδυναμίας 
παράδοσης θα ισχύσουν επιπρόσθετες χρεώσεις.

Βήμα 1 – Ελέγξτε ότι τα έπιπλα μπορούν να μπουν στο δωμάτιο

Έπιπλα Ξύλινα (Cabinet)
Για τα ξύλινα έπιπλα (cabinet), ελέγξτε ότι το πλάτος της πόρτας Α είναι μεγαλύτερο από το πλάτος ή το βάθος 
των επίπλων. Μετά ελέγξτε ότι το ύψος των επίπλων είναι μικρότερο είτε από το ύψος Β της πόρτας ή την είσοδο 
C της πόρτας.



Για μεγαλύτερα κομμάτια επίπλων cabinet όπως ντουλάπες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για 
να στρίψει το έπιπλο. Το πλάτος του διαδρόμου D ή της γωνίας εξόδου E της σκάλας πρέπει να έχει πλάτος 
τουλάχιστον 100cm.

Καναπές - Πολυθρόνα (Upholstery) 
Για τα έπιπλα καναπές-πολυθρόνα (ταπετσαριστά έπιπλα-upholstery) το πλάτος της πόρτας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από το ύψος του μπράτσου της πολυθρόνας. Το μέσο ύψος των upholstery επίπλων μας είναι 66cm 
αλλά κάποια φτάνουν μέχρι 79cm. Εάν το πλάτος οποιασδήποτε πόρτας που το έπιπλο πρέπει να περάσει είναι 
μικρότερη από 70cm τότε διαλέξτε ένα έπιπλο με μικρότερο ύψος μπράτσου. Το πλάτος των πολυθρόνων πρέπει 
να είναι μικρότερο από το ύψος Β της πόρτας ή της εισόδου C στο δωμάτιο.
Για μεγαλύτερους καναπέδες πρέπει επίσης να ελέγξετε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να στρίψει το έπιπλο. Το 
πλάτος D του διαδρόμου ή η είσοδος της σκάλας Ε πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο το πλάτος ή το βάθος του 
καναπέ συν 10cm.
Παρακαλώ σημειώστε: αυτός είναι απλά ένας οδηγός και δεν εγγυάται ότι τα έπιπλα που θα αγοράσετε θα 
χωρέσουν. Επίσης, η ομάδα παράδοσης δεν είναι υποχρεωμένη να μετακινήσουν πόρτες και παράθυρα για να 
κάνουν δυνατή την πρόσβαση. Εάν πόρτες, παράθυρα ή κάγκελα σκάλας πρέπει να απομακρυνθούν για να 
χωρέσουν τα έπιπλα, θα πρέπει να το κανονίσετε πριν από τη μέρα της παράδοσης.



Βήμα 2 – Μετρήστε το χώρο που θα τοποθετηθεί το έπιπλο

• Ελέγξτε ότι τα έπιπλα θα χωρέσουν στο δωμάτιο που θέλετε. Οι διαστάσεις κάθε επίπλου είναι 
γραμμένες στο site μας και στον κατάλογο.

• Τα έπιπλα μπορεί να φαίνονται μικρότερα στο μαγαζί από ότι πραγματικά είναι. Τα έπιπλα θα φαίνονται 
αρκετά μεγαλύτερα στο χώρο σας. Ο ευκολότερος τρόπος για να μετρήσετε την ποσότητα χώρου που θα 
πιάσει το έπιπλο είναι το να σημειώσετε την περιοχή αυτή στο πάτωμα, εκεί που θα τοποθετηθεί το 
έπιπλο. Αυτό μπορεί να γίνει με ταινία ή κάνοντας  ένα περίγραμμα.

• Εάν το έπιπλο πρόκειται να τοποθετηθεί σε μια εσοχή, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει χώρος για το σοβατεπί. 
Για ψηλά κομμάτια ξύλινων επίπλων (cabinet) όπως ντουλάπες, ελέγξτε ότι το ύψος του επίπλου δεν 
είναι πολύ ψηλό για το δωμάτιο. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να περπατάτε γύρω από 
το έπιπλο και για να ανοίγουν οι πόρτες και τα συρτάρια του.

• Όταν παραγγέλνετε πολυθρόνα με υποπόδιο ή καναπέ-κρεβάτι, ελέγξτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στο 
δωμάτιο για την πολυθρόνα ή τον καναπέ όταν αυτός είναι πλήρως ανοιχτός.

Βήμα 3 – Ελέγξτε ότι το μεγάλο μας φορτηγό παράδοσης μπορεί να φτάσει στη διεύθυνση παράδοσης
Τα οχήματα που χρησιμοποιούμε για παραδόσεις είναι πολύ μεγάλα. Παρακαλώ ελέγξτε ότι μπορούν να έχουν 
ασφαλή και επαρκή πρόσβαση στην διεύθυνση παράδοσης ή σε άμεσα παρακείμενες οδούς.
Υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης; Παρακαλώ ενημερώστε μας κατά την παραγγελία, εάν το σπίτι ή το 
δωμάτιο σας είναι δύσκολο στην πρόσβαση. Αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο που θα γίνει η παράδοση και μπορεί να 
χρίζει επιπλέον χρέωσης. Παρακαλώ σκεφτείτε:

• Μπορεί το φορτηγό παράδοσης να παρκάρει ακριβώς έξω από το σπίτι σας;
• Είναι το σπίτι σας εύκολο να βρεθεί ή χρειάζονται επιπλέον οδηγίες;
• Υπάρχουν σκαλοπάτια μέχρι την κύρια είσοδο ή άλλα εμπόδια όπως στενές πόρτες ή κάγκελα;
• Έχετε ελέγξει ότι τα έπιπλα θα χωρέσουν από τις πόρτες σας; Οι οδηγοί παράδοσης δεν είναι 

υποχρεωμένοι να βγάλουν από τη θέση τους πόρτες και παράθυρα για να κάνουν δυνατή την 
πρόσβαση.

• Υπάρχουν στενοί διάδρομοι ή εσωτερικά σκαλοπάτια; Εάν πρέπει να στρίψουν σε κάποια γωνία, 
υπάρχει αρκετός χώρος για να γίνει αυτό με τα έπιπλα;

• Υπάρχουν εσωτερικά εμπόδια – φώτα τοίχου, χαμηλά κρεμασμένα φώτα, κάδρα με εικόνες, 
χαμηλά ταβάνια, δοκοί;

 Κρεβάτια και Στρώματα

Σημαντικές πληροφορίες φροντίδας

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να τονιστούν στους πελάτες, πριν 
συμπληρώσουν τη φόρμα παραγγελίας.

Με λίγη τακτική φροντίδα τα κρεβάτια μας θα σας δώσουν πολλά χρόνια καλής λειτουργίας. Αυτές οι απλές 
οδηγίες φροντίδας είναι σχεδιασμένες για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση και μακροζωία.

Στρώματα.
Τα στρώματα περιέχουν μεγάλες ποσότητες υφάσματος και είναι πολύ σημαντικό να τα γυρνάτε σε μηνιαία βάση 
– το πάνω μέρος προς τα κάτω, και η κάτω πλευρά προς τα πάνω. Αυτό εξομαλύνει την φθορά και διασφαλίζει ότι 
το στρώμα θα παραμείνει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ βοηθάει το ύφασμα και το γέμισμα να ‘καθίσει’ 
και στις δύο πλευρές.

Μην τυλίξετε ή διπλώσετε το στρώμα – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υποστήριξη των γωνιών.

Αποφύγετε να κάθεστε στην γωνία του στρώματος – η τοπική πίεση μπορεί προκαλέσει ζημιά στο σχήμα και την 
άνεση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να χοροπηδούν στο στρώμα.

Μόλις το σηκώσετε, τα καλύμματα πρέπει να αφαιρεθούν για να επιτρέψουν στο στρώμα να αεριστεί για 
τουλάχιστον 20 λεπτά.

Τα στρώματα με ελατήρια συχνά παρουσιάζουν νωρίς σημάδια κατάπτωσης – λόγω των χαρακτηριστικών του 
συστήματος ελατηρίων. Επειδή τα ελατήρια προσαρμόζονται στο σχήμα και το βάρος του σώματος, τα γεμίσματα 
συμπιέζονται πιο εύκολα. Αυτό είναι πιο εμφανές στο κέντρο του στρώματος όπου συγκεντρώνεται το 
περισσότερο βάρος.



Τα στρώματα και οι βάσεις μπορούν να καθαριστούν με μια μαλακή βούρτσα ή με ηλεκτρική σκούπα. Ποτέ μη 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή χημικά καθαριστικά στο ύφασμα του κρεβατιού καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει λεκέδες, λεύκανση και φθορά στο υλικό.

Μεταλλικοί και ξύλινοι σκελετοί
Επιβεβαιώστε ότι το κρεβάτι και οι σανίδες υποστήριξης είναι σωστά συναρμολογημένα.

Καθαρίστε τον σκελετό ξεσκονίζοντας με ένα μαλακό, καθαρό πανί ή με ένα απαλό απορρυπαντικό.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χημικά, λειαντικά μέσα ή σπρέι, καθώς αυτό μπορεί να κάνει ζημιά στην επιφάνεια.

Υποστήριξη στρώματος
Τα στρώματα έχουν υποστήριξη από ελαστικές σανίδες. Αυτές οι σανίδες έχουν φτιαχτεί από απανωτές στρώσεις 
ξύλου δίνοντας στις σανίδες μεγάλη δύναμη και ανθεκτικότητα. Αυτά είναι σημάδια υψηλής ποιότητας.

Φινίρισμα κρεβατιού
Είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε ότι ο πελάτης έχει κατανοήσει το φινίρισμα του σκελετού του κρεβατιού:
Μεταλλικός σκελετός – τα μέρη είναι φτιαγμένα στο χέρι, γι αυτό θα υπάρχουν μικρά σημάδια.
Provencale – έχει το ίδιο φινίρισμα όπως τα άλλα κομμάτια της σειράς Provencale. Είναι χειροποίητο και κάθε 
κομμάτι θα είναι μοναδικό.

 Πληροφορίες και Οδηγός Φροντίδας για Μεταλλικά Κρεβάτια

Collection   μεταλλικών κρεβατιών  
Προσθέστε μια ιδέα αγγλικής κομψότητας στην κρεβατοκάμαρά σας διαλέγοντας ένα από τα όμορφα χειροποίητα 
μεταλλικά κρεβάτια μας. Τα έπιπλα της Laura Ashley είναι χειροποίητα και φτιαγμένα με μεγάλη φροντίδα και 
προσοχή για να δημιουργηθούν μοναδικά κομμάτια που θα σας προσφέρουν ευχαρίστηση για πολλά χρόνια.
- Τα μεταλλικά κρεβάτια της Laura Ashley έχουν χειροποίητα καλούπια και ελαστικές σανίδες.
- Προσφέρουμε επιλογή μεγεθών για όλες τις ανάγκες, μονά, διπλά και υπέρδιπλα.
- Όλα τα χρώματα της Laura Ashley είναι δυνατά και ανθεκτικά, και μαζί με τα επιλεγμένα κρεβάτια που είναι 
ειδικά επεξεργασμένα δημιουργούν μια μοναδική εμφάνιση.
- Τα κρεβάτια της Laura Ashley υπάρχουν σε πολλά χρώματα ανάλογα και με τις διαφορετικές σειρές, και 
περιλαμβάνουν μαύρα, pewter, pink cream και brown copper.Δείτε τον κατάλογό μας για τα χρώματα που είναι 
διαθέσιμα σε κάθε σειρά.
- Κάποια από τα κρεβάτια μας πωλούνται πλήρη και περιλαμβάνουν στρώμα, ενώ άλλα πωλούνται ξεχωριστά και 
σας επιτρέπουν να διαλέξετε το στρώμα της αρεσκείας σας. Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία στρωμάτων για να 
διασφαλίσουμε την απόλυτη άνεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον κατάλογό μας.
- Όλα μας τα μεταλλικά κρεβάτια είναι συναρμολογούμενα από τον πελάτη, η συναρμολόγηση είναι εύκολη και 
πλήρεις οδηγίες παρέχονται
Με προσεκτική χρήση, αυτά τα εξαιρετικά φτιαγμένα κομμάτια θα σας προσφέρουν ικανοποίηση για πολλά 
χρόνια.

Χαρακτηριστικά των μεταλλικών κρεβατιών
Τα κρεβάτια μας είναι φινιρισμένα στο χέρι, γι αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις μοναδικές ιδιότητες που 
κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό.

Pouring Points
Είναι χαρακτηριστικό όλων των κρεβατιών που φτιάχνονται με αυτόν τον τρόπο. Τα σημεία αυτά είναι φτιαγμένα 
με το χέρι αλλά μπορεί να εμφανίζονται σαν μικρές ανασηκωμένες περιοχές γύρω από τις ενώσεις.
Κίνηση – Τρίξιμο
- Για να αποφύγετε την κίνηση του κρεβατιού ελέγξτε ότι όλες οι ενώσεις είναι σφιγμένες και ασφαλείς πριν τη 
χρήση.
- Κατά διαστήματα όλες οι βίδες και οι ενώσεις απαιτούν σφίξιμο για να αποφύγετε το τρίξιμο, πλήρεις οδηγίες 
παρέχονται με το προϊόν. 
- Τις περισσότερες φορές το τρίξιμο μπορεί να διορθωθεί με σφίξιμο των βιδών. Μόνιμο τρίξιμο μπορεί να 
εμφανιστεί μετά από καιρό και μπορεί να διορθωθεί με λίγη υγρή σιλικόνη στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα.

Φέρνοντας τα έπιπλα στο ίδιο επίπεδο.
Είναι απαραίτητο το κρεβάτι να τοποθετηθεί σε μια επίπεδη και στερεά επιφάνεια, ώστε ο σκελετός να ‘κάθεται’ 
σωστά και να μην υπάρχει τρίξιμο.

Ήλιος και ζέστη
- Αποφύγετε να εκθέσετε το κρεβάτι σε ηλιακό φως καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρο ξεθώριασμα του 
χρώματος. Επίσης συνίσταται η τοποθέτηση του σε απόσταση τουλάχιστον 30cm από πηγές θερμότητας.



Μέγεθος στρώματος
- Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι το στρώμα που έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε είναι συμβατό με τις διαστάσεις 
του κρεβατιού, πριν την αγορά. Οι διαστάσεις των κρεβατιών αναγράφονται στον κατάλογό μας.
- Η Laura Ashley προσφέρει μεγάλη ποικιλία ποιοτικών στρωμάτων συμβατά με τις σειρές μεταλλικών 
κρεβατιών.
- Όπως σε όλα τα κρεβάτια με σανίδες, μια μικρή μετακίνηση του στρώματος πάνω στις λείες σανίδες πρέπει να 
αναμένεται.

Οδηγίες συντήρησης και  φροντίδας
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των κρεβατιών προτείνουμε:
Μεταλλικά κρεβάτια 
- Για να διατηρήσετε την εμφάνιση του κρεβατιού προτείνουμε τακτικό καθάρισμα με ένα μαλακό πανί.
- Οι πιτσιλιές πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Μην αφήνετε υγρά ειδικά πάνω στις σανίδες καθώς αυτό μπορεί να 
τις φθείρει.
- Οι επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα μαλακό πανί με απαλό απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε 
λειαντικά ή καθαριστικές κρέμες.
Στρώματα
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των στρωμάτων ακολουθείστε τα παρακάτω:
- Προτείνουμε να γυρνάτε τα στρώματα κάθε μήνα για να ομαλοποιηθεί η φθορά και να παρατείνετε τη διάρκεια 
ζωής τους. Γυρίστε τα στρώματα από πάνω προς τα κάτω και από την πίσω πλευρά στην μπροστινή.
- Αποφύγετε να κάθεστε στις άκρες του στρώματος καθώς αυτό μπορεί να χαλάσει το σχήμα του.
- Αποφύγετε να έρθουν σε επαφή υγρά με το στρώμα και τα γεμίσματά του, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά. Η 
χρήση ενός προστατευτικού στρώματος προσφέρει επιπλέον προστασία από λεκέδες.
- Η Laura Ashley διαθέτει μεγάλη ποικιλία από προστατευτικά στρώματος και μαξιλαριών που μπορούν να 
πλυθούν. Συμβουλευτείτε τον κατάλογο για λεπτομέρειες.
Φροντίδα
- Δώστε προσοχή όταν μετακινείτε τα έπιπλα. Εάν τα σέρνετε θα προκληθεί ζημιά στις ενώσεις.
- Εάν ρίξετε τα έπιπλα στα πόδια τους θα προκληθεί ζημιά.
- Αποφύγετε να φέρνετε σε επαφή αιχμηρά αντικείμενα με το κρεβάτι σας.
Εάν προκληθεί κάποια άλλη ζημιά, προτείνουμε να απευθυνθείτε σε ειδικούς για την αποκατάσταση της.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, διασφαλίζεται η καλή απόδοση των προϊόντων. Η Laura Ashley δεν 
ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από κακή χρήση των προϊόντων.

Πληροφορίες και Οδηγός Φροντίδας Στρωμάτων

Collection Στρωμάτων
Τα στρώματα της Laura Ashley είναι χειροποίητα και φτιαγμένα με μεγάλη φροντίδα και προσοχή για να 
δημιουργηθούν μοναδικά κομμάτια που θα σας προσφέρουν ευχαρίστηση για πολλά χρόνια. Προσφέρουμε μια 
ποικιλία επιλογών, ανάλογη των κομψών κρεβατιών μας.
- Τα στρώματα της Laura Ashley είναι φτιαγμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, και διαθέτουν καλύμματα από τις 
όμορφες συλλογές υφασμάτων.
- Διαθέτουμε μεγέθη για όλες τις ανάγκες, μονά, διπλά, υπέρδιπλα.
- Τα στρώματά μας είναι όλων των ειδών και χαρακτηριστικών.
- Κάποια από τα κρεβάτια μας πωλούνται πλήρη και περιλαμβάνουν στρώμα, ενώ άλλα πωλούνται ξεχωριστά και 
σας επιτρέπουν να διαλέξετε το στρώμα της αρεσκείας σας. Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία στρωμάτων για να 
διασφαλίσουμε την απόλυτη άνεσή σας.
- Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία κρεβατιών για να διασφαλίσουμε την πλήρη ικανοποίησή σας. Περισσότερες 
λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον κατάλογό μας.
Με προσεκτική χρήση, αυτά τα εξαιρετικά φτιαγμένα κομμάτια θα σας προσφέρουν ικανοποίηση για πολλά 
χρόνια.

Μεγέθη στρωμάτων
- Η Laura Ashley προσφέρει μεγάλη ποικιλία ποιοτικών στρωμάτων συμβατά με τα κρεβάτια μας, σε standard 
μεγέθη.
- Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι το στρώμα που επιλέγετε θα χωρέσει στο κρεβάτι πριν την παραγγελία. Οι 
διαστάσεις των κρεβατιών και των στρωμάτων είναι διαθέσιμες στον κατάλογο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα στρώματά μας σε κρεβάτια που δεν είναι της Laura Ashley προτείνουμε η απόσταση 
μεταξύ των σανίδων να μην είναι μεγλύτερη από 6cm καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. 
- Είναι φυσικό στα κρεβάτια με σανίδες να υπάρχει μια μικρή κίνηση του στρώματος πάνω στις λείες σανίδες.

Οδηγίες συντήρησης και φροντίδας
Για να παρατείνετε την ζωή των στρωμάτων σας προτείνουμε τα παρακάτω:
Συντήρηση
- Τα στρώματα και οι βάσεις μπορούν να καθαριστούν με μια μαλακή βούρτσα ή με ηλεκτρική σκούπα.



- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή χημικά καθαριστικά στο ύφασμα του κρεβατιού καθώς αυτό μπορεί 
να προκαλέσει λεκέδες, λεύκανση και φθορά στο υλικό.
Φροντίδα
Γυρίστε το στρώμα
Τα στρώματα περιέχουν μεγάλες ποσότητες υφάσματος και είναι πολύ σημαντικό να τα γυρνάτε σε μηνιαία βάση 
– το πάνω μέρος προς τα κάτω, και η κάτω πλευρά προς τα πάνω. Αρχικά, για να πάρει το στρώμα καλή μορφή, 
προτείνουμε να γυρίζετε το στρώμα κάθε βδομάδα, όποτε αυτό είναι δυνατό για τους πρώτους 2-3 μήνες, και κάθε 
μήνα από εκεί και πέρα.
Υγρά
- Προτείνουμε να αποφύγετε να έρθουν υγρά σε επαφή με την επιφάνεια και τα γεμίσματα του στρώματος, καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Η χρήση ενός προστατευτικού στρώματος μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο λεκέδων.
- Η Laura Ashley διαθέτει μεγάλη ποικιλία από προστατευτικά στρώματος και μαξιλαριών που μπορούν να 
πλυθούν. Συμβουλευτείτε τον κατάλογο για λεπτομέρειες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
- Μην τυλίξετε ή διπλώσετε το στρώμα – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υποστήριξη των γωνιών.
- Αποφύγετε να κάθεστε στην γωνία του στρώματος – η τοπική πίεση μπορεί προκαλέσει ζημιά στο σχήμα και την 
άνεση.
- Όλα τα στρώματα θα δείξουν σημάδια αποσυμπίεσης με τη χρήση, και αυτό είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό 
τους, και όχι ελάττωμα.
- Τα στρώματα με ελατήρια συχνά παρουσιάζουν νωρίς σημάδια κατάπτωσης – λόγω των χαρακτηριστικών του 
συστήματος ελατηρίων. Επειδή τα ελατήρια προσαρμόζονται στο σχήμα και το βάρος του σώματος, τα γεμίσματα 
συμπιέζονται πιο εύκολα. Αυτό είναι πιο εμφανές στο κέντρο του στρώματος όπου συγκεντρώνεται το 
περισσότερο βάρος. 

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, διασφαλίζεται η καλή απόδοση των προϊόντων. Η Laura Ashley δεν 
ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από κακή χρήση των προϊόντων, ή αν το προϊόν βρίσκεται σε 
ανθυγιεινή ή λερωμένη κατάσταση.

Στρώματα

Pocket Coiled Springs
Τα στρώματα με ελατήρια σε θήκες είναι τα καλύτερης ποιότητας διαθέσιμα στρώματα. Τα περιτυλιγμένα 
μεταλλικά ελατήρια παρέχουν εξαιρετική στήριξη, επειδή μόνο τα ελατήρια που δέχονται βάρος μετακινούνται. 
Έτσι αποφεύγεται η χρήση όλων των ελατηρίων σε διπλά ή μεγαλύτερα κρεβάτια, και παρέχεται τέλεια στήριξη 
στον ύπνο. Βάζοντας τα ελατήρια σε ξεχωριστές ‘τσέπες’, τα κάνουμε ακόμα πιο ανεξάρτητα.



Hand Tufting
Είναι εκεί που βλέπετε ένα κουμπί στη επιφάνεια του στρώματος. Ένας χοντρός 
σπάγκος είναι δεμένος μεταξύ των κουμπιών στην πάνω και κάτω επιφάνεια του 
στρώματος. Αυτό κρατάει το γέμισμα του στρώματος ασφαλές και είναι σημάδι 
υψηλής ποιότητας στρωμάτων.

Χερούλια Στρώματος
Τα στρώματα της Laura Ashleyδιαθέτουν δυνατά, ανθεκτικά ραμμένα 
χερούλια για να διευκολύνουν το γύρισμα.

Cosgrove

         Διπλό και Υπέρδιπλο

Χαρακτηριστικό Όφελος
Μονή στρώση από 
ανεξάρτητες θήκες με 
ελατήρια, μέσα σε 
σκληρότερες ‘τσέπες’

Τα ελατήρια παίρνουν τη μορφή του σώματος παρέχοντας 
μεγάλη ανθεκτικότητα, στήριξη και άνεση για έναν καλό 
ύπνο.

Στρώσεις απαλού λευκού 
υφάσματος

Το ύφασμα παρέχει απαλότητα και ανθεκτικότητα, και είναι 
αποστειρωμένο, ιδανικό για όσους υποφέρουν από αλλεργίες

Υψηλής ποιότητας μαλλί 
αρνιού

Το μαλλί αρνιού είναι φυσικό μονωτικό, που προσφέρει 
ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Επίσης έχει 
ιδιότητες που επιτρέπουν στην υγρασία του σώματος να 
εξατμίζεται, και προσφέρει πολυτελή υποστήριξη.

Πολύ ελαστικός κινούμενος 
αφρός

Αυτός ο αφρός έχει σχεδιαστεί να παρέχει μεγάλη άνεση και 
υποστήριξη. Χρησιμοποιείται δίπλα από τα ελατήρια 
διασφαλίζοντας ότι δεν θα τα αισθανθείτε ποτέ, και θα 
επωφεληθείτε από την απαράμιλλη στήριξη. Επίσης έχει 
σχεδιαστεί να είναι ανθεκτικό στη φωτιά για την ασφάλειά 
σας.

Χερούλια στρώματος Τα χερούλια έχουν ενωθεί με διπλή ραφή για δύναμη, έτσι 
ώστε το στρώμα να μπορεί να γυριστεί εύκολα.

Δύο σειρές παραδοσιακού 
πλαϊνού ραψίματος

Μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής του στρώματος, παρέχοντας 
στήριξη στα τοιχώματα του στρώματος και μεγαλώνοντας την 
περιοχή που μπορείτε να κοιμηθείτε ακόμα και μέχρι τις 
γωνίες του στρώματος.



Παραδοσιακές ραφές στο 
εσωτερικό

Όλα τα γεμίσματα από ύφασμα είναι ισομερώς 
διασκορπισμένα και διατηρούνται στη θέση τους με δυνατές 
ραφές που δεν τα αφήνουν να μετακινηθούν.

Υψηλής ποιότητας 
στρωματόπανο

Διατηρεί το στρώμα δροσερό και του επιτρέπει να ‘αναπνέει’, 
κρατώντας το στρώμα αεριζόμενο. 

Lauder

      Διπλό και Υπέρδιπλο

Χαρακτηριστικό Όφελος
Μονή στρώση από 
ανεξάρτητες θήκες με 
ελατήρια, μέσα σε 
σκληρότερες ‘τσέπες’

Τα ελατήρια παίρνουν τη μορφή του σώματος παρέχοντας 
μεγάλη ανθεκτικότητα, στήριξη και άνεση για έναν καλό 
ύπνο.

Στρώσεις απαλού λευκού 
υφάσματος

Το ύφασμα παρέχει απαλότητα και ανθεκτικότητα, και είναι 
αποστειρωμένο, ιδανικό για όσους υποφέρουν από αλλεργίες

Πολύ ελαστικός κινούμενος 
αφρός

Αυτός ο αφρός έχει σχεδιαστεί να παρέχει μεγάλη άνεση και 
υποστήριξη. Χρησιμοποιείται δίπλα από τα ελατήρια 
διασφαλίζοντας ότι δεν θα τα αισθανθείτε ποτέ, και θα 
επωφεληθείτε από την απαράμιλλη στήριξη. Επίσης έχει 
σχεδιαστεί να είναι ανθεκτικό στη φωτιά για την ασφάλειά 
σας.

Χερούλια στρώματος Τα χερούλια έχουν ενωθεί με διπλή ραφή για δύναμη, έτσι 
ώστε το στρώμα να μπορεί να γυριστεί εύκολα.

Δύο σειρές παραδοσιακού 
πλαϊνού ραψίματος

Μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής του στρώματος, παρέχοντας 
στήριξη στα τοιχώματα του στρώματος και μεγαλώνοντας την 
περιοχή που μπορείτε να κοιμηθείτε ακόμα και μέχρι τις 
γωνίες του στρώματος.

Παραδοσιακές ραφές στο 
εσωτερικό

Όλα τα γεμίσματα από ύφασμα είναι ισομερώς 
διασκορπισμένα και διατηρούνται στη θέση τους με δυνατές 
ραφές που δεν τα αφήνουν να μετακινηθούν.

Υψηλής ποιότητας 
στρωματόπανο

Διατηρεί το στρώμα δροσερό και του επιτρέπει να ‘αναπνέει’, 
κρατώντας το στρώμα αεριζόμενο. 



Arran

Μονό 

Χαρακτηριστικό Όφελος
Ανοιχτά σπειροειδή 
ελατήρια

Τα ελατήρια είναι δυνατά, ανθεκτικά και προσφέρουν μεγάλη 
απορροφητικότητα.

Στρώσεις απαλού 
λευκού υφάσματος

Το ύφασμα παρέχει απαλότητα και ανθεκτικότητα, και είναι 
αποστειρωμένο, ιδανικό για όσους υποφέρουν από αλλεργίες

Πολύ ελαστικός 
κινούμενος αφρός

Αυτός ο αφρός έχει σχεδιαστεί να παρέχει μεγάλη άνεση και 
υποστήριξη. Χρησιμοποιείται δίπλα από τα ελατήρια διασφαλίζοντας 
ότι δεν θα τα αισθανθείτε ποτέ, και θα επωφεληθείτε από την 
απαράμιλλη στήριξη. Επίσης έχει σχεδιαστεί να είναι ανθεκτικό στη 
φωτιά για την ασφάλειά σας.

Γεμίσματα Προσφέρουν υποστήριξη και μεγάλη απορροφητικότητα.
Χερούλια 
στρώματος

Τα χερούλια έχουν ενωθεί με διπλή ραφή για δύναμη, έτσι ώστε το 
στρώμα να μπορεί να γυριστεί εύκολα.

Καπιτονέ φινίρισμα Καπιτονέ επιφάνεια ύπνου για maximum άνεση.
Υψηλής ποιότητας 
στρωματόπανο

Διατηρεί το στρώμα δροσερό και του επιτρέπει να ‘αναπνέει’, 
κρατώντας το στρώμα αεριζόμενο. 

Προσκέφαλα

Προσφέρουμε μια εξαιρετική σειρά από προσκέφαλα – μπορούν εύκολα να ενωθούν 
με οποιοδήποτε κρεβάτι-ντιβάνι. Τα προσκέφαλα είναι διαθέσιμα σε τρία μεγέθη, 
μονά, διπλά και υπέρδιπλα. Υπάρχει η δυνατότητα να ντυθούν με οποιοδήποτε 
ύφασμα της Laura Ashley και με Austen Fabric. Υπάρχουν κάποιο περιορισμοί στην 
επιλογή υφάσματος, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον κατάλογό μας πριν 
παραγγείλετε. 

Herriot 
Ορθογώνιο προσκέφαλο ντυμένο με ύφασμα που διαθέτει κατακόρυφες 
ραφές. Φτιαγμένο από πυκνή μοριοσανίδα. Ξύλινα πόδια, λείες 
λοξότμητες γωνίες. Κάθε πόδι ενώνεται με το πίσω μέρος του 
προσκέφαλου με δύο βίδες.
Μεγέθη:
Μονό ύψος 64    πλάτος 93    βάθος 10cm
Διπλό ύψος 64   πλάτος 139   βάθος 10cm
Υπέρδιπλο ύψος 64   πλάτος 154   βάθος 10cm

Bramhope



Ορθογώνιο προσκέφαλο ντυμένο με ύφασμα που διαθέτει ένα χαλαρά 
επενδυμένο κάλυμμα με πλαϊνά δεσίματα. Φτιαγμένο από πυκνή 
μοριοσανίδα, και στερεό ευρωπαϊκό ξύλο, που βιδώνεται στη βάση για 
ασφάλεια. 100% πυρίμαχα καλύμματα πάνω από τον αφρό, που 
τοποθετούνται πριν την πρόσθεση του επιλεγμένου υφάσματος.
Μεγέθη:
Μονό ύψος 74    πλάτος 98    βάθος 14cm
Διπλό ύψος 74   πλάτος 147   βάθος 14cm
Υπέρδιπλο ύψος 74   πλάτος 161   βάθος 14cm

Buxton
Προσκέφαλο ντυμένο με ύφασμα που διαθέτει κυρτό πάνω μέρος, 
επενδυμένο με αφαιρούμενο κάλυμμα, με πλαϊνά δεσίματα. Φτιαγμένο 
από στερεό ευρωπαϊκό ξύλο, που βιδώνεται στη βάση για ασφάλεια. 
100% πυρίμαχα καλύμματα πάνω από τον αφρό, που τοποθετούνται πριν 
την πρόσθεση του επιλεγμένου υφάσματος.
Μεγέθη:
Μονό ύψος 72    πλάτος 98    βάθος 10cm
Διπλό ύψος 72   πλάτος 145   βάθος 10cm
Υπέρδιπλο ύψος 72   πλάτος 158   βάθος 10cm

Stanton 
Κομψό προσκέφαλο με ύφασμα με κουμπιά. Φτιαγμένο από πυκνή 
μοριοσανίδα. Προτείνουμε να διαλέξετε ένα απλό ύφασμα για το 
προσκέφαλο Stanton. Υφάσματα με μοτίβα δεν θα φαίνονται όμορφα, 
καθώς τα κουμπιά τεντώνουν το ύφασμα.
Μεγέθη:
Μονό ύψος 91    πλάτος 92    βάθος 7cm
Διπλό ύψος 91   πλάτος 138   βάθος 7cm
Υπέρδιπλο ύψος 91   πλάτος 153   βάθος 7cm


