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Ett stort, personligt tack för att du valde oss!
Här är din nya, sköna kroppskudde – ivrig att testas. Den vill också visas upp! Följ oss på Instagram: 
@beckasin.se och låt andra ta del av hur du använder din Beckasin kroppskudde genom att tagga 
#beckasin.se. Om du har några frågor om våra produkter, tycker vi absolut att du ska höra av dig.

order@beckasin.se | 0381-77 99 72 | facebook.com/beckasin.se | Instagram @Beckasin.se

Kroppskudden är vakuumförpackad under mycket högt tryck. Efter du packat 
upp kudden låt den helst vila i ett till två dygn innan du börjar använda den för 
att låta alla fibrer expandera till dess ursprungliga form och storlek.

Tvätt och skötsel av kroppskudden och dess fodral
Endast våra kroppskuddar av typen PRO har tvättbar innerkudde. Följ anvisningar på tvättetiketten.

Separera alltid kulör- och vittvätt så de inte färgar av sig och fyll inte maskinen med för mycket tvätt efter-
som det då blir mycket skrynkligt och ibland inte rent. 

Bomullssatin: Eftersom bomullen är grå-beige från början, färgas eller bleks den. Vi har valt bort vissa 
kemikalier som används för att fixera den vita färgen. Det gör att våra textilier precis som all annan vit 
bomull kan tappa något i vithet vid tvätt i för hög temperatur, eller om man använder för starka tvättmedel. 
Samma sak gäller bomull som färgats i andra kulörer. 

Det går bra att tvätta i 60°, men vi rekommenderar 40° för miljöns skull.  Använd med fördel ett tvättme-
del utan blekmedel. Bomullssatinen kommer bli mjuk utan sköljmedel. Somliga menar att mjukgörare förstör 
bomullsfibrerna, men vi har inte sett några tecken på detta så vill du använda sköljmedel går det bra, men 
överdosera inte. 

Bomullssatinen håller sig finast av att få hängtorka, men går att torktumla på låg värme, vi rekommenderar 
dock att man undviker det. Tumling sliter på ytan och kan ge noppor. Vill du försäkra dig om att bomullssa-
tinen behåller sin fina lyster och mjukhet under en lång tid, kan att du antingen stryka på medelhög värme 
eller mangla den. På så vis pressas de fibrer som rest sig ner mot tygets yta.

Velour/plysch:  Vi rekommenderar 40° i tvättemperatur.  Använd ett milt och skonsamt tvättmedel utan 
blekmedel.  Velouren håller sig finast av att få hängtorka, men går att torktumla på låg värme Du kan tillsätta 
lite sköljmedel för att göra velouren extra mjuk, men överdosera inte. 

Bambu: Tål 40°, men vi rekommenderar 30°. Bambu är ett funktionssmaterial som har smutsavvisande 
egenskaper i sig själv och är naturligt antibakteriellt vilket motverkar tillväxt av microorganismer och håller 
dålig lukt borta. Vid tvätt i för hög temperatur kan textilen krympa, man riskerar också att fibrerna bryts 
ner och materialet förlorar dessa antibakteriella egenskaper. Detsamma gäller om man använder tvättmedel 
med blekmedel eller sköljmedel. Om du ändå vill använda sköljmedel överdosera inte, detsamma gäller för 
tvättmedel. Bambu har en natuligt slät, strykfri och silkenlen yta som bevaras genom att följa tvättråden. 

Textil och stoppning är certifierad av det internationella 
kontrollorganet Oeko Tex®. Märkningen innebär att textilerna  
har genomgått noggranna tester, och är garanterat fria från  
tillsatser som kan vara skadliga för hud och hälsa.


