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Köszönjük, hogy bennünket választottál!
Néhány praktikus tanáccsal szeretnék Neked szolgálni, 

hogy a Huppanj Bele! babzsákfoteledben sokáig örömödet lelhesd!

1. Óvatosan a cipzárral!

Kiváltképp, ha belső huzat nélküli a babzsákod! Persze kíván-
csi gyerekek előtt a dupla huzatos kivitel sem akadály, átküzdik 
magukat két cipzáron is, ha úgy tartja kedvük! Ha közvetlenül a 
Töltőanyagot tartalmazó huzat cipzárját elhúzod, elérhetővé vá-
lik a milliónyi polisztirol golyócska. (Értelemszerűen, ez belső hu-
zat nélküli kivitel esetében egy cipzár, belső huzattal rendelkező 

babzsák esetében két cipzár elhúzását jelenti.) Vagyis, ha ez nem 
tervszerű - nem kifejezetten az utántöltés miatt történik, hanem a 
„véletlen műve” - akkor a Töltőanyag egy szempillantás alatt ellepi 
a lakást. Utána aztán háziasszony legyen a talpán, aki azt össze-
takarítja! Mint jól sikerült szilveszteri buli után a konfetti esete… 
Tavaszi nagytakarításkor kerül elő a java! :) 

Rejtsd el a cipzár kocsit, a bújtatójába. 
(Minden cipzár végén találsz egy bújtatót, húzd el végig 
és dugd bele a kocsit.) 
Ha pedig biztosra akarsz menni: 
– Pár öltéssel varrd oda a kocsit a huzathoz, vagy 
– oldalvágó fogóval csípd le a cipzár kocsi fogóját.  Ha 
újra el szeretnéd húzni, egy meghajlított gémkapocs se-
gítségével ismét megteheted.

Tanácsom:
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2. Ne tárold huzamosabb ideig 
 műanyag zsákban!

Ha költözöl, a lakást alakítod át, fested, vagy csak átmenetileg nem 
használod babzsákodat, legegyszerűbb, ha az általunk küldött ere-

3. Tisztítsd könnyedén, szakszerűen!

A levehető huzattal rendelkező (belső huzatos vagy dupla huzatos) 
babzsákfoteleknek meg van az az előnyük a legtöbb kárpitozott bú-

deti műanyag zsákban tárolod néhány napig. Nagyon fontos, hogy 
csak 1 de maximum 2 hétig hagyd a zsákban! Mert ezt követően 
csúnyán bepenészedhet a huzat! Ez akkor fordulhat elő, ha a bab-
zsák belsejében összegyűlt némi nedvesség, páralecsapódás. A mű-
anyag zsákban nem szellőzik, ilyenkor a penész kíméletlen! A huzat 
pedig menthetetlen.

torral szemben, hogy a huzatuk levehető, és mosható. Ezt különö-
sen akkor tudod értékelni, ha jártál már úgy, hogy kedvenc kanapéd 
idővel összekoszolódott, és igazán az óta sem sikerült megoldani a 
dolgot, mert a helyi folteltávolítás csak további pecséteket szült...

Tanácsom:

Tanácsom:
Ha huzamosabb időre szeretnéd kivonni a „forgalomból”, akkor lehetőleg olyan kartondobozba tedd, amiben szellőzhet vagy ta-
kard le használaton kívüli pléddel és száraz helyen tárold. Hol találsz ekkora kartondobozt? A hűtőszekrény, a mosógép, vagy 
egyéb nagyméretű berendezés doboza ideális lehet, ha még megvan… Érdemes a családban és a barátoknál érdeklődni.

Pamut huzat: Cipzárazd le, fordítsd ki, majd 30-40 fokon, mosógépben kimoshatod! 
Farmer: Hasonlóképpen mosd, mint a pamutot. De vigyázz a Farmer fog! Éppúgy mint a sötét farmernadrágod. Első használat előtt 
mosd ki és később is óvatosan járj el, nehogy megfogja mosás közben a többi ruhádat.
Textilbőr: A legújabb kutatások szerint, baba törlőkendővel töröld át, és kész is! 
Kültéri: Akár slaggal, vizes ronggyal, szivaccsal, a makacsabb szennyeződések esetén, finoman puha, vizes kefével.
Ha pedig belső huzattal rendeled meg, a külső huzatot levéve, mosógépben, 40 fokon kimoshatod.
Bútorszövet: Kisebb foltokat, langyos szappanos vízzel távolíthatod el. Vagy 40 fokon ki is moshatod.
NanoTextil: A kávé, vörösbor, golyóstoll okozta foltot is egy pillanat alatt, foltmentesen eltávolíthatod, tiszta vizes ronggyal! (Ehhez 
csak rendszeresen portalanítani kell a huzatot.) Figyelem! Alkoholos filc és a nem színtartó farmer okozta elszíneződés sajnos mara-
dandó nyomot hagy.
Ha úgy érzed, hogy a dolog menthetetlen, lásd a következő pontot.
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Minden babzsák modellünkhöz rendelhetsz utó-
lag is „csak huzatot”. Nem kell félned attól, hogy nem 
fog rá passzolni, hiszen az eredetit is mi készítettük! Itt 
érdemes esetleg azon is elgondolkodnod, hogy más 
anyagból készült huzatot válassz! Ugyanis a Textilbőr 
huzat elegánsabb, különlegesebb hatású, míg a Kültéri 
anyagból készült huzattal nyugodtan kiülhetsz a kertbe. 
Ha süt a nap, ha esik, ha fúj! Sőt a hóesést is élvezhe-
ted benne testközelből! A babzsákod bírni fogja! :) A 
NanoTextil pedig a non plusz ultra! Hihetetlenül kelle-
mes tapintású és akár a vörösbor okozta folt is varázs-
ütésre eltüntethető, egy vizes ruha segítségével.

Tanácsom:

4. Húzz rá új pólót, bőrdzsekit 
 vagy esőkabátot!

Kínálunk megoldást arra az esetre is, ha a kedvenc babzsákfoteled 
huzata esetleg komolyan viseltes lesz, ha már nem illik az új szobád 
színvilágába, vagy csak egyszerűen szeretnéd újjá varázsolni, válto-
zatosabbá tenni!

Az összes rendelhető huzat anyagot illetve színt itt találod!            huppanjbele.hu/Anyagok-szinek
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Nálunk az utántöltéshez szükséges Töltőanyagot bármikor megrendelheted. Viszont a költségek optimalizálása érdekében cél-
szerű egyszerre nagyobb mennyiséget, vagyis több – kétszeri, háromszori – utántöltéshez elegendőt rendelned, mivel legtöbb eset-
ben a szállítás díja arányaiban jelentősebb, mint magáé a Töltőanyagé.

Tanácsom:

5. Fogd hízó kúrára!

Használat során, annak intenzitásától függően, a Töltőanyagként 
használt polisztirol gyöngy, idővel zsugorodni fog. Ezt remélhetőleg 
Te még nem igazán tapasztalod, de előbb-utóbb eljön majd az a pil-

Végére hagytam az egyik legfontosabbat!

lanat, mikor a babzsákfoteled tartása már nem olyan mint új korában. 
Mikor már jobbára a földön ülsz.  Tudd, hogy előbb-utóbb utántöltés-
re lesz szüksége a babzsákodnak. Ez a térfogatvesztés teljesen nor-
mális jelenség, minden babzsákfotel velejárója. Készülj arra, hogy va-
lószínűleg kétszer, esetleg háromszor is után kell töltened.

Végül a plusz 1 Tipp, arra az esetre, ha ne adj isten valami „baleset” érné a babzsákfoteledet! Ne fessük az ördögöt a falra! De azért beszéljünk róla.

+1.   Fordulj hozzánk, ha baleset éri 
 a babzsákfoteledet!

- Ha megsérülne, véletlenül kiszakadna a huzat! 
- Ha netán égési sérülést szenvedett volna a kandalló mellett! 
- Ha rosszcsont gyerekek „kibeleznék”…! (lásd feljebb) 
- Ha az intelem ellenére, a penész mégis belerondítana a képbe!

Szeretném hangsúlyozni, hogy ilyenkor is számíthatsz ránk!

Szüntesd meg – ha tudod – a kiváltó okot. Végy pár mély 
lélegzetet, nyugodj meg, hisz tudod, segíteni fogunk! 
Ezután fotózd le, ha lehet több szemszögből, és küldd 
el nekünk a képeket e-mailben. Pár sorban írd meg 
benne, hogy mi történt, és az adataidat, elérhetősége-
idet se felejtsd ki! Igyekszünk minden tőlünk telhetőt 
megtenni azért, hogy újra élvezhesd a babzsák feelinget, 
mintha mi sem történt volna!

Tanácsom:

A Töltőanyagot itt tudod megrendelni, illetve bővebb infót is itt találsz!              huppanjbele.hu/Toltoanyag
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Legyél Te is a babzsákfotel baráti társaságunk tagja! Így 
egyedi kedvezményt biztosítunk Neked és a barátaidnak 
is! Sőt a legújabb trendekről, spéci akciókról is elsőként 
értesítünk.  huppanjbele.hu/hirlevel

Barátaink a facebook-on is velünk tartanak!  Ha tet-
szik, amit ott látsz, a Te lájkodat is örömmel vennénk!  
facebook.com/huppanjbele

Köszönöm a figyelmedet és kívánom, hogy a tanácsokat megfo-
gadva, hosszú-hosszú ideig élvezd a babzsákfoteled nyújtotta 
kényelmet! 

Baráti üdvözlettel: 

Őszintén remélem, hogy a babzsákfoteledben eltöltött idő meg-
erősít abban, hogy jól döntöttél, mikor bennünket választottál! 
Ha így van, kérlek írj nekünk vásárlói véleményt!  Igen nagyra 
értékeljük a javaslatodat, az építő jellegű kritikádat is, hiszen ben-
nünket ez visz előre. Köszönjük! info@huppanjbele.hu

vélemény

hírlevél
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