
1. Vær opmærksom på at støtten fra madrassen kan føles meget forskellig fra den,  

du kommer fra. Giv derfor kroppen god tid til at vænne sig. Det kan tage op til 4 uger, 

før du føler dig helt tilpas. Hvis du efter 3-4 uger stadig synes, at madrassen er for blød 

eller hård, giver vi dig mulighed for at bytte fastheden ud mod gebyr. 

2. Produktionen af en Dunlopillo® madras bygger på mere end 80 års erfaring og en 

serie af unikke processer med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Hver madraskerne 

er f.eks. af naturlatex og støbes i en særlig form – en ad gangen. �lsammen munder 

det ud i en lang række fordele: Åndbarhed, allergivenlighed, fleksibilitet og en komfort, 

der naturligt former sig efter din krop. 

3. Indimellem sker det, at den særlige naturlatex-kerne flytter sig inde under betrækket. 

Det skyldes, at madrasser og senge står på højkant under lagring og transport. Det kan 

let a�jælpes ved at lyne betrækket op og skubbe kernen på plads. 

4. Husk. Du kan forøge madrassens og din sengs levetid ved jævnligt at massere og 

vende naturlatex-kernen.

Kære Dunlopillo® kunde

�llykke, og tak fordi du valgte Dunlopillo®   

Inden du tager din nye seng i brug, beder vi dig læse følgende punkter.  

De giver dig vigtig viden og gode råd til, hvordan du får den bedste og mest 

naturlige søvn mange år frem. 
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