
Verzorgingsinstructies
Zorg met deze eenvoudige instructies voor uw bed,  
dan zorgt uw bed langer voor u.



Welkom in de wereld 
van de Hästens eigenaar.

Uw nieuwe Hästens bed is vervaardigd van de hoogste 
kwaliteit natuurlijke materialen. Daarom heeft het verzorging 
nodig. Verbeter de kwaliteit van leven van uw Hästens, dan 
zal het uw leven nog vele jaren verbeteren. Zorg met deze 
eenvoudige instructies voor uw bed, dan zorgt uw bed langer 
voor u.

Hästensbedden zijn een natuurlijke ervaring van Scandinavische 
luxe. Ze worden sinds 1852 in Zweden gemaakt van grenen 
uit Noord-Zweden, katoen, vlas, wol en echt paardenhaar. Dit 
zijn natuurlijke materialen die de lucht laten circuleren. U geniet 
naar hartenlust van het buitengewone comfort en u slaapt in 
een gezond klimaat.

Geniet vanaf nu van het bed van 
uw dromen, uw hele leven lang.
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De poten van uw 
Hästens monteren

U hebt besloten waar uw bed moet komen te staan. Het is tijd om de 
poten te monteren.

1. Verwijder eerst de verpakking en zet het bed rechtop en op zijn zij.

2. Zoek de montagegaten in de hoeken van het bed waar de poten 
geplaatst moeten worden. Aan de bovenzijde van de poten zit 
schroefdraad. Plaats de schroef in het montagegat en draai met 
de klok mee. U hebt geen gereedschap nodig. De onderliggende 
stof bedekt het montagegat. Deze moet met een schaar worden 
opengeknipt.

3. Wanneer alle poten zijn bevestigd draait u het bed om. Zorg 
ervoor dat er geen gewicht op de poten rust tot alle vier de 
poten stevig op de grond staan.

 We raden u aan de poten na ongeveer twee weken opnieuw 
vast te zetten. Uw Hästensbed en de poten bestaan uit stevig, 
duurzaam hout. Het is echter ook levend, natuurlijk materiaal 
en zal zich dus aanpassen aan wijzigingen in temperatuur en 
vochtigheid.

 Opmerking: als uw Hästensbed 120 cm (47 inch) of breder 
is, moet het steunpoten in het midden hebben. De steunpoten 
worden gemonteerd in de borden boven de onderliggende stof 
en lopen van het hoofdeinde naar het voeteneinde.

VERZORGINGSINSTRUCTIES   MONTaGE
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Hästens hoofdborden kunnen aan de muur of aan het bed worden 
gemonteerd. Bij het hoofdbord worden koppelingen geleverd voor 
bevestiging aan de muur (schroeven en pluggen voor de muur zijn 
niet inbegrepen) en voor bevestiging aan een Hästens frame bed 
(2-laags) of een bed van het continentale type (3-laags). Koppelingen 
voor bevestiging aan verstelbare bedden worden apart verkocht.

Uw hoofdbord aan het bed monteren

Bij het bevestigen van het hoofdbord aan het bed moet u ervoor zorgen 
dat alle onderdelen goed naar beneden zijn geduwd en stabiel zijn.

Benodigd gereedschap voor de montage (d):
2 steek-ringsleutels, 10 mm, inbussleutel maat 5, priem en schroev-
endraaier PH3. Steun hoofdbord: 2 holle elementen (metaal) 2 bolle 
elementen (pvc), 2 moeren, 2 sluitringen, 2 bouten en 6 schroeven. 
Opmerking: als uw bed een gedeelde onderzijde heeft zijn twee keer 
zoveel onderdelen nodig.

1. Zoek met een vinger de voorgeboorde gaten onder de stof op 
het houten hoofdeinde van het bedframe. Gebruik de priem en 
maak aan elke kant een gat (e).

2. Plaats het holle element verticaal over het gat. Het onderste deel 
van de steun moet waterpas zijn met de rand van het bedframe.

3. Monteer de doorgaande bouten met de moer en sluitring en zet 
vast met de ring-steeksleutel (f).

4. Zoek de bovenrand van het houten frame en kies het juiste gat 
voor de houten schroeven.

5. De houten schroeven en doorgaande bouten houden de steun 
op zijn plaats. Monteer de linker- en rechterzijde op dezelfde 
manier (g).

6. Zoek met een vinger de voorgeboorde gaten onder de stof op 
het hoofdbord. Gebruik de priem en maak aan elke kant een gat.

Uw Hästens 
hoofdbord

VERZORGINGSINSTRUCTIES   MONTaGE
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7. Plaats het bolle element verticaal over het gat. Het onderste deel 
van de steun moet waterpas zijn met de rand van het hoofdbord. 
Monteer de steun met een schroef en inbussleutel. Monteer de 
linker- en rechterzijde op dezelfde manier. (h)

8. Het is heel belangrijk dat het hoofdbord helemaal in de steun 
naar beneden wordt geduwd. (i)

Uw hoofdbord aan de muur monteren

1. Zoek met een vinger de voorgeboorde gaten onder de stof op 
het hoofdbord. Gebruik een scherp mes om aan de linker- en 
rechterzijde gaten in de stof te maken. (j) Opmerking: het 
hoofdbord van Hästens Latta heeft zichtbare koppelgaten die 
niet door stof worden bedekt.

2. Meet de afstand tussen de koppelgaten op en markeer de 
plekken voor de schroeven op de muur.

3. Gebruik geschikte schroeven en pluggen om de schroeven op 
de plek van uw markering aan de muur te bevestigen.

 Voor verschillende muurmaterialen is verschillend 
bevestigingsgereedschap nodig. We raden u aan een 
professional te raadplegen om te horen welk materiaal voor uw 
muur nodig is. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de 
montage.

4. Hang het hoofdbord aan de muur.

Een opmerking over verwijderen

Wanneer het hoofdbord verwijderd moet worden moeten alle 
krachten in gelijke mate over het hele hoofdbord worden verdeeld. 
Het hoofdbord moet waterpas blijven, aangezien de steunen blijven 
haken als ze één voor één worden verwijderd.

MONTaGE   VERZORGINGSINSTRUCTIES
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Een Hästensbed is een investering. Een investering in de kwaliteit 
van uw nachtrust en dus een investering in uw kwaliteit van leven. 
Net als elke goede investering zal uw Hästensbed u lange tijd 
rendement leveren. Met slechts een beetje hulp van u zal uw matras 
minstens dertig jaar uitstekende resultaten leveren. U hoeft alleen 
maar deze eenvoudige verzorgingsinstructies op te volgen.

Uw bed verandert

Uw Hästensmatras is gestoffeerd met 100% natuurlijke materialen 
zoals paardenhaar, katoen, vlas en wol. Deze materialen vormen zich 
naar de vorm van uw lichaam en uw slaaphouding. Ze worden met 
de tijd buigzamer en passen zich op uw vormen aan. Zorgvuldige ver-
zorging van uw matras zorgt ervoor dat het mooi blijft en, belangrijker, 
dat het nog decennia comfort zal bieden.

Zo begint u

Wanneer u uw slaapkamer schoonmaakt of uw beddengoed ver-
schoont kunt u ook meteen uw bed nakijken. Let op verzameld stof, 
vlekken en bekijk of uw matras zich op de juiste manier naar het bed 
vormt. 

Reinigen

U moet uw matras regelmatig stofzuigen. Gebruik voor de beste 
resultaten het opzetstuk voor meubels. Vergeet niet de stofwerende 
katoenen voering aan de onderkant van het matras te stofzuigen. U 
kunt dit stuk reinigen door de matras om te keren of door het hoofd- 
en voeteneinde omhoog te brengen als u een verstelbaar bed hebt, 
zodat u erbij kunt. Probeer nooit het stof uit uw dekmatras te klop-
pen! Gebruik uw stofzuiger.

Wassen

Uw Hästensbed is gemaakt van 100% natuurlijke materialen van de 
hoogste kwaliteit. Het kan daarom niet worden gewassen met water 
of door middel van stomen. Natuurlijk gebeuren er altijd ongelukjes. 
U kunt vlekken verwijderen met een textielreiniger of meubelreiniger. 
Er bestaat echter een klein risico dat de reiniger de vlamvertrager kan 
beschadigen of de stof kan ontkleuren. Om dit te voorkomen raden 
we u aan om eerst een kleine hoeveelheid uit te proberen op een 
onopvallend deel van het matras. Voor de beste bescherming van uw 
matras raden we u aan een Hästens bedvolant en matrasbeschermer 
te gebruiken.

Geur

Als uw nieuwe matras aankomt kunt u een lichte geur opmerken van 
de natuurlijke materialen waar uw bed van is gemaakt. Dit is normaal 
en de geur wordt in de loop der tijd minder sterk. U kunt dit proces 
versnellen door het klimaat in de kamer zo stabiel mogelijk te maken 
en door uw matras te luchten. Dit is heel eenvoudig: u maakt uw bed 
niet op en legt uw beddengoed en dekmatras opzij. Uw dekmatras 
moet regelmatig grondiger worden gelucht. Dit doet u door de sprei 
die er normaal over zou liggen te verwijderen.

Garantie

Hästensbedden hebben een schriftelijke garantie van 25 jaar tegen 
veer- en framebreuk vanaf de datum van bezorging. Registreer uw 
bed op www.hastens.com om de garantie te activeren.
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Uw dekmatras uitpakken

Uw dekmatras kan er in eerste instantie kleiner uitzien dan verwacht. 
Dit komt door de verpakking en het transport. Schud en strek het 
matras voorzichtig zodat het de juiste vorm terugkrijgt. Leg indien 
nodig het matras plat en druk er licht met uw handen op. Begin in het 
midden en werk naar de randen toe om het matras de juiste vorm te 
laten aannemen. (l)

Uw matras en dekmatras keren en draaien

Voor optimaal gebruik keert en draait u uw matras elke zes tot twaalf 
weken. Zo zorgt u ervoor dat een groter deel van het slaapoppervlak 
zich aan uw lichaam en slaaphoudingen aanpast. Keer het matras 
elke keer 180 graden, wissel het keren af van links naar rechts en 
van het hoofdeinde naar het voeteneinde. (m-p)

Uw bed en continentale basis draaien

Om te zorgen dat uw Hästensbed zich maximaal aan uw lichaam 
aanpast moet u het elke zes tot twaalf weken draaien.

Uw matras, bed en continentale basis masseren 

Help uw bed langer comfortabel te blijven door regelmatige mas-
sages. Dit kunt u het beste doen na het draaien of keren. Begin met 
het oprollen van uw dekmatras. Zet dit opzij. Bal uw vuisten en oefen 
druk uit op het bed. Beweeg uw handen in een regelmatig patroon. 
Begin bij het voeteneinde en werk richting het hoofdeinde tot u het 
hele oppervlak van het bed hebt gemasseerd. (q)

het kiezen van een nieuw hästensbed is een volledig 
natuurlijke zaak. Gefeliciteerd met uw nieuwe bed.

VERZORGINGSINSTRUCTIES   BEhOUd





Neem contact op met de winkel waar u uw aankoop hebt gedaan als u vragen hebt over uw bed of meer advies en informatie wilt.

Hästens Sängar, Box 130, SE-731 23 Köping, Zweden. Tel +46 (0)221-274 00. www.hastens.com


