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Αμηόηηκε πειάηε, επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο Candia. Η εηαηξία καο αθνζησκέλε 
ζηελ παξαγσγή ζηξσκάησλ από ην 1973, εγγπάηαη ηελ άξηζηε πνηόηεηα θαη πγηεηλή ησλ πιηθώλ 
θαη ηελ πιήξσο ειεγρόκελε δηαδηθαζία παξαγσγήο -βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ- 
εμαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε πξντόληα πςειήο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

 

 
Οδεγίεο γηα ηελ θξνληίδα ηνπ ζηξώκαηνο 
 

Φξνληίζηε ην ζηξώκα ώζηε λα ην δηαηεξήζεηε ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ. 
 

 Τν ζηξώκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζηαζεξή θαη ρσξίο κεγάια δηάθελα βάζε, ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί 
λα πξνθιεζεί κόληκε δεκηά ζην πξντόλ, γηα ηελ νπνία δελ επζύλεηαη ε Candia. 
 

 Πξέπεη λα γπξίδεηε ην ζηξώκα θάζε 3 κήλεο ώζηε λα αεξίδεηαη θαη λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία ηνπηθώλ 
απνηππώζεσλ ηνπ ζώκαηνο .  

 

Κάζε 3 κήλεο πξαγκαηνπνηήζηε πεξηζηξνθή 180
ν  

(ηελ πάλσ κε ηελ θάησ πιεπξά) 
Κάζε 6 κήλεο πξαγκαηνπνηήζηε γύξηζκα ηνπ ζηξώκαηνο 
(ηελ πάλσ κε ηελ θάησ επηθάλεηα) 

  

 
 

 Επηιέμηε θαη ρξεζηκνπνηήζηε έλα από ηα πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα ηεο Candia (επίζηξσκα), γηα ηελ απνθπγή 
ιεθέδσλ από αλζξώπηλεο εθθξίζεηο θαη όρη κόλν. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε λεξό πάλσ ζην πξντόλ. Μπνξεί λα απνξξνθεζεί θαη λα δεκηνπξγεζεί εζσηεξηθή πγξαζία θαη 
δπζάξεζηε νζκή. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά θαζαξηζηηθά πάλσ ζην πξντόλ. 

 Μελ θαπλίδεηε θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Οη βξαδπθιεγείο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ δελ εγγπώληαη απόιπηα 
ηελ αζθάιεηά ζαο. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηηο ρεηξνιαβέο γηα ηελ αλύςσζε ηνπ ζηξώκαηνο κε όιν ηνπ ην βάξνο. Οη ρεηξνιαβέο 
ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ειαθξά κεηαηόπηζε ηνπ πξντόληνο, εθόζνλ απηό έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί ζην θξεβάηη. 

 Μελ αθνπκπάηε πνιύ βαξηά αληηθείκελα, κε ρνξνπεδάηε θαη κελ ζηέθεζηε όξζηνη πάλσ ζην ζηξώκα, ππάξρεη 
θίλδπλνο λα πξνθιεζεί κόληκε δεκηά ζηα ζεκεία απηά.  

 Φπιάμηε ην παξόλ έληππν κεηά ηελ αγνξά, θαζώο πεξηέρεη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο όξνπο εγγύεζεο. 
 
 
Όξνη Εγγύεζεο 
 

 Η εγγύεζε ηνπ ζηξώκαηνο ηζρύεη γηα θπζηνινγηθή ρξήζε. 

 Εθόζνλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη ην πξόβιεκα θαιύπηεηαη από ηελ εγγύεζε, ε Candia ζα επηδηνξζώζεη 
ή ζα αληηθαηαζηήζεη ην ζηξώκα ζαο, εάλ θξηζεί όηη δελ επηδέρεηαη επηδηόξζσζε. 

 Σε θάζε πεξίπησζε ε Candia ζα θαιύςεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο επηδηόξζσζεο. Δελ θαιύπηεηαη ην θόζηνο 
κεηαθνξάο, εάλ ην πξντόλ βξίζθεηαη εθηόο Αηηηθήο.     

 Εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξντόληνο, παξαηεξεζεί όηη δελ ππάξρεη ειάηησκα, ή όηη ην ειάηησκα νθείιεηαη είηε ζε 
θαθή ρξήζε ηνπ πξντόληνο, είηε ζε θαθή θαηάζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο ζα ππάξμεη κία από ηηο παξαθάησ 
ρξεώζεηο : 
30€ : Εάλ ν εληνπηζκόο γίλεη από ηερληθό ζηνλ ρώξν ηνπ πειάηε 
40€ : Εάλ ν εληνπηζκόο γίλεη ζην εξγνζηάζην 
 

Οη παξαπάλσ ηηκέο  αθνξνύλ ηηκνθαηάινγν ηνπ 2017 θαη ελδέρεηαη λα αλαπξνζαξκνζηνύλ θαηά πεξίπησζε.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Η εγγύεζε θαιύπηεη 
 

 Τν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζε θάζε ζηξώκα.  

 Τελ κε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπ ζηξώκαηνο. 

 Τελ θαζαξόηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ πιηθώλ, ε νπνία ίζρπε θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζηξώκαηνο. 

 Τελ κε απνδεθηή θαηαζθεπή ηνπ πξντόληνο, όπσο απηό νξίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνπ εθαξκόδεη ε 
Candia θαη νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ ISO 9001. 

 Υπνρώξεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηξώκαηνο κεγαιύηεξεο ησλ 2 εθαηνζηώλ.  
Η δεκηνπξγία κηθξώλ ηνπηθώλ βπζίζεσλ ιόγσ θπζηνινγηθώλ απνηππώζεσλ ηνπ ζώκαηνο πάλσ ζην ζηξώκα, 
θξίλνληαη σο απνιύησο θπζηνινγηθέο. 
Γηα λα κεηξήζεηε ην βάζνο ηεο βύζηζεο ηνπνζεηήζηε έλαλ επζύγξακκν θαλόλα θαηά πιάηνο ηνπ ζηξώκαηνο θαη 
κεηξήζηε κε έλαλ ράξαθα ή κία κεηαιιηθή κεηξνηαηλία ην θελό πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο βύζηζεο, εάλ ε 
κέηξεζε είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από 2 εθαηνζηά, ε βύζηζε θξίλεηαη σο θπζηνινγηθή.  
Η κέηξεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη 6 – 8 ώξεο, κεηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε ηνπ ζηξώκαηνο. Καηά ηελ κέηξεζε απηή 
δελ πηέδεηε ην ζηξώκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ειέγρνπ. 
 

 
 
Επίζεο ζε πεξίπησζε κε απνδεθηήο βύζηζεο (>2cm), ειέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο, γηα 
πεξηπηώζεηο όπσο : 
Μεηαθίλεζε ή ύπαξμε κεγάισλ δηάθελσλ ζηηο ηάβιεο. 
Σπαζκέλεο ηάβιεο ή ηάβιεο πνπ θάκπηνληαη κε κεγάιε επθνιία. 
Αλαηνκηθό ηειάξν ζην νπνίν ε θακππιόηεηα ησλ ιαηώλ είλαη πξνο ηα θάησ. 
Αλαηνκηθό ηειάξν ζην νπνίν ε κεζαία κεηαιιηθή ηξαβέξζα έρεη ιπγίζεη θαη δελ παξαιιειίδεη κε ηηο δύν 
πιεπξηθέο. 

 Απόθιηζε ζηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζηξώκαηνο κεγαιύηεξε από 1,5 cm, αλά δηάζηαζε πιεπξάο. 
 
 
Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο 
 

 Τζάθηζκα (δίπισκα) ηνπ ζηξώκαηνο. 

 Υπνρώξεζε ηεο επηθάλεηαο από ρνξνπεδεηά ή όξζηα ζηάζε πάλσ ζην ζηξώκα. 

 Σηδέξσκα πάλσ ζην ζηξώκα, κε απνηέιεζκα ην θάςηκν ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πθάζκαηνο. 

 Οιηθό ή ηνπηθό βξέμηκν ηνπ ζηξώκαηνο. 

 Φξήζε ρεκηθώλ θαζαξηζηηθώλ. 

 Φζνξά ή ζθίζηκν ηνπ πθάζκαηνο από ηελ βάζε, ην θξεβάηη ή από θάπνην αηρκεξό αληηθείκελν. 

 Φζνξά από θάςηκν ή ηζηγάξν. 

 Έιιεηςε πξνζηαζίαο ζηελ επηθάλεηα, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ιεθέδσλ από αλζξώπηλεο εθθξίζεηο. Η 
Candia δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ιόγνπο πγηεηλήο, λα κελ παξαιάβεη έλα ζηξώκα γηα έιεγρν -ειαηησκαηηθό ή κε-  
εάλ παξαηεξεζνύλ ζε απηό έληνλνη ιεθέδεο από αλζξώπηλεο εθθξίζεηο.  

 Σήθσκα ηνπ ζηξώκαηνο κόλν από ηηο ρεηξνιαβέο, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί δεκηά ζε κία ή πεξηζζόηεξεο 
από απηέο. 

 Ύπαξμε ηνπηθήο βύζηζεο ίζεο ή κηθξόηεξεο ησλ 2 εθαηνζηώλ. 

 Δηαζηαζηνινγηθή απόθιηζε ηνπ ζηξώκαηνο ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 1,5 εθαηνζηώλ. 

 Επίζεο ε εγγύεζε δελ θαιύπηεη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο, όπσο γηα 
παξάδεηγκα κε επηζπκεηή ζθιεξόηεηα ηνπ ζηξώκαηνο.   

 
 
Γηα αλαθνξά ειαηηώκαηνο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηώλ ηεο Candia ζην 
ηειέθσλν ή ην e-mail πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
 
 
 ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.  

 

18ο σλμ Αθηνών - Σπάτων 
Τηλ. Εξςπηπέτησηρ Πελατών : 
210 6633700 
www.candia.gr 

e-mail :  info@candia-strom.gr  


