
 

 

CERTIFICAT DE GARANŢIE SALTEA 
 

Salteaua beneficiaza de garantie. Termenul de garantie este de 24 luni de la data 
vanzarii.  

Pentru învelișul exterior, (textile sau husa saltelei) se acordă garanție pe o perioadă 

de 6 luni de la data livrării. 
Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta 

instructiunile de utilizare si intretinere mentionate mai jos. 

Garantia nu se acorda produselor cu defecte cunoscute de catre cumparator in 
momentul cumpararii. 

Garantia nu acopera deteriorarea cauzata ca urmare a uzurii datorata folosirii 

normale a produsului in conformitate cu cerintele 
de exploatare specificate de producator, tinand cont si de durata medie de utilizare 

economica a produsului. 

Persoanele juridice beneficieaza de 24 luni garantie indiferent de model. 
 

MANUALUL DE UTILIZARE  

Deschideti ambalajul in maxim 7 zile de la data achizitionarii saltelei. Verificati 
produsul dupa desfacerea din ambalaj. Reclamatiile legate de produs se vor 

comunica imediat distribuitorului autorizat, de unde a fost achizitionat produsul. 

Saltelele sunt ambalate in folii de plastic. Se recomanda desfacerea cu grija a 
foliei de protectie fara a folosi obiecte taioase care ar putea deteriora tesatura saltelei. 

De asemenea se recomanda aerisirea inainte de utilizare. 
Produsul poate prezenta un miros specific produselor noi asa-numitul „miros de 

fabricai, un miros netoxic, care se pierde in urmatoarele maxim 36 ore. Salteaua 

presata isi recapata forma si dimensiunile in 2-3 zile dupa ce sunt desfacute din 
ambalajul original.  

Asezati salteaua pe o retea cu lamele elastice – somiera; acordati atentie 

dimensiunii suprafetei pe care asezati salteaua. Dimensiunea planului pe care se 
aseaza salteaua trebuie sa fie egala cu dimenisunea saltelei, astfel incat sa se asigure 

o foarte buna aerisire si o sustinere corecta. Nu asezati salteaua in pat tip lasa cu 

placa de pal si/sau in relief pentru ca salteaua se va deforma. 
Folosita un timp indelungat, salteaua poate sa se deformeze din cauza greutatii 

corpului si a pozitiei de dormit.  

Se va aerisi camera foarte bine zilnic, se evita patrunderea in camara a vaporilor 
de apa de la baie/bucatarie, a nu se usca rufe pe calorifer in camera,  pentru a evita 

mucegairea saltelei; astfel, pentru mucegai garantia nu se aplica. 

A se evita contactul direct saltelei cu diverse lichide sau expunerea acesteia intr-
un mediu umed. Deasemenea varsarea de lichide pe saltea, o scoate automat din 

garantie. 

Pentru a asigura o durata de viata indelungata si un grad de deformare mai mic, 
este recomandat sa rotesti salteaua (de la cap-la picioare), la fiecare 15 zile in 

decursul primelor 3 luni, dupa care o data la fiecare 2-3 luni.  

ESTE IMPORTANT: 

− orice problema vizibila privind calitatea saltelei achizitionata va fi 

notificata vanzatorului in termen de maxim 7 zile de la cumparare 

− pentru revenirea totala a saltelei trebuie sa treaca 24 de ore, pana la 36 ore 

in unele cazuri uneori. 

− deoarece spuma este elastica si nu poate fi taiata perfect, pot fi tolerantele 

cu privire la dimensiuni de inaltime +/- 6%, latime +/- 3%, lungime +/- 1,5%. 

− sifonarea nu constituie defect de fabricatie, este un proces firesc in cazul 

rularii si care diapre dupa cateva zile de utilizare. 

− expunerea la soare, provoaca o invechire accelerata a saltelei, o 

ingalbenire, o oxidare a spumei fara a pierde din calitatile elastice ale acesteia. 

− culoarea spumei poliuretanice nu impacteaza caracteristicile tehnice ale 

produsului si nu constitue obligatie de vanzare. 

 

INTRETINERE: 

Pe parcursul primelor saptamani intoarceti si bateti usor salteaua pentru a 

favoriza asezarea uniforma a umpluturii. O lasare usoara a saltelei, nu mai mult de 

2 cm pe inaltime, este normala si se datoreaza asezarii umpluturii afanate; 
Aerisiti frecvent salteaua: este recomandabil sa se efectueze operatiunea in zilele 

uscate si insorite. Pentru o buna aerisire este recomandabil ca dimineata sa se 

scoata lenjeria si eventual husa de protectie pentru ca salteaua sa ramana libera; 
In momentul  deschiderii   saltelei   si   in  urmatoarele   zile,   produsul  poate  

degaja in  ambient  mirosuri specifice procesului de productie, acestea nefiind 

toxice si dispar treptat in prima perioada a utilizarii saltelei; 
Daca mediul este umed, intoarceti salteaua de doua ori pe luna si aerisiti repetat 

salteaua fara a o expune la soare. Salteaua cu memoria formei, se foloseste pe o 

singura parte, cu stratul de spuma viscoelastica in sus pentru a beneficia la maxim 
de calitatile acesteia. 

Recomandam ca aceasta sa fie rotita 360 grade (picioare-cap si fata-verso) daca 
este fara memorie si 180 grade cele cu memorie,  la fiecare 3-6 luni. 

Husele detasabile (unde este cazul) ale saltelelor pot fi curatate prin spalare 

uscata, chimica sau lavabile la maxim 30 de grade. Este interzisa clorurarea, atarea 
cu aburi si calcarea. A nu se usca la uscatorul masinii de spalat, ci prin intidere la 

aer. 

Manerele (acolo unde sunt) nu sunt realizate pentru sustinerea intregii greutati a 
saltelei; ele au rolul de a facilita pozitionarea. 

 

GARANTIA NU ESTE VALIDA IN URMATOARELE SITUATII 

Mucegaiul si Petele – scot automat produsul din garantie. 

Defectele accidentale, eventuale descoaseri, rupturi, zgarieturi, sfasierea tesaturii 

sau a manerelor sau orice alta deteriorare datorata unor factori externi, mecanici sau 
chimici. 

Daca s-a depasit greutatea maxim admisa pentru o persoana sau cumulat pentru 

mai multe. 
Pentru motive ce tin de schimbarea de fermitate; daca fermitatea saltelei este 

perceputa diferit fata de momentul achizitiei. Gradul de fermitate este subiectiv si 

este perceput diferit in functie de o serie de factori. 
Salteaua este depozitata sau asamblata incorect, folosita inadecvat sau in alte 

scopuri , curatata prin metode improprii sau cu substante neadecvate; 
Daca produsul a intrat in contact cu lichide, odata absorbite de material se evapora 

foarte greu, fapt care duce la producerea de mirosuri neplacute sau mucegai; 

Daca nu a fost folosit un suport tip somiera, cu lamele elastice si distantate. 
Daca se utilizeaza aparate electrice care incalzesc interiorul patului; 

Daca produsul a fost pliat sau supus presarii; acest tratament duce la distrugerea 

materialului; 
Daca produsul este foarte murdar si neingrijit: spuma sau husa rupte, murdare ori 

patate sau mirosuri de orice fel. 

Daca produsul a fost supus unor modificari sau reparatii fara autorizare, precum si 
in cazul in care nu s-au respectat normele de utilizare si intretinere a produsului, 

salteaua fiind folosita ca si canapea sau ca si orice obiect de sezut. Salteaua se 

foloseste exclusiv pentru dormit! 
Daca produsul prezinta deteriorari cauzate de o intretinere neadecvata, neglijenta 

sau alti factori; 

Necompletarea sau completarea incorecta sau partiala a certificatului de garantie. 
Pierderea certificatului duce la anularea garantiei produsului. 

 

CAZURI DE RETUR/INLOCUIRE 

In caz de retur (15 zile de la receptia produsului, conform legii in cazul 

produselor cumparate de pe www.saltele.ro) trebuie sa ne instiintati (in format 

scris) prin mail office@saltele.ro, fără a fi nevoiti sa justificati decizia de returnare. 
Produsul returnat sa nu prezinte urme de folosinta, uzura, pete, murdărie, agâțat, etc. 

Orice neconformitate vizibila la receptia produsului, va refuza returul. Produsul 

trebuie vândut ca produs nou. Ne rezervam dreptul de a refuza returul unui produs 
care nu este in stare perfecta. In cazul in care coletul nu este insotit de factura, 

certificat si dovada platii, nu ne asumam nici o responsabilitate.  În cazul depășirii 

termenului de returnare de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, se va 
pierde dreptul de a returna produsul. 

In caz de neconformitate a vanzatorului, cumparatorul are dreptul de a solicita 

vanzatorului in primul rand repararea produsului sau inlocuirea acestuia, in fiecare 
caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila. In cadrul 

termenului de garantie, repararea sau inlocuirea produsului se face intr-o perioada de 

20 zile calendaristice, de la data prezentarii produsului in sediu. 
 

Produsele confectionate pe comanda nu se pot returna. Prin comanda se 

intelege orice dimensiune atipica (lungime/latime/inaltime) sau structura interioara 

sau exterioara, conform articolului 16, punctul c, din Ordonanța de urgență nr. 

34/2014. 

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

Noi, S.C PERSPECTIVE`S S.R.L, cu sediul in Sibiu, str. 

Maramuresului,Bl.15,ap.17, avand C.U.I. RO21820950, Nr. de inregistrare la 
Registrul Comertului J32/936/2007, asiguram, garantam si declaram pe propia 

raspundere, conform prevederilor art.5 din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 

privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, 
securitatea muncii si protectia mediului ca produsul SALTELE la care se refera 

aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce 

un impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu standardul de firma. 
Cumparatorul declara ca accepta toate clauzele din prezentul certificat si ca va 

respecta in intregime instructiunile de utilizare a produsului.  

 


