Gefeliciteerd met de aankoop van het Cocon opslagsysteem. Met deze kunststof zak kunt u al uw spullen opslaan in
een hermetisch afgesloten ruimte in de buitenlucht. U bent niet meer beperkt door ruimtegebrek, afgelegen
opslagplaatsen, bestelbussen of verhuizers. Uw spullen staan binnen 30 minuten opgeslagen op uw eigen terrein.
De Cocon kan gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van uw huisraad in geval van:
 Het opschuren van uw parket
 Het leggen van laminaat of vloerbedekking
 Schilderwerk in huis
 Verbouwingswerkzaamheden
 Het plaatsen van een nieuwe keuken.

Informatie vooraf.







De zak is 320 cm breed en heeft een diameter van 200 cm als deze optimaal gevuld is.
De zak is aan 3 zijden dicht. Per meter lengte heeft u 2,5 mtr3 opslagcapaciteit tot uw beschikking. Een zak
van 6 meter lang is voldoende voor:
Eettafel + 6 stoelen, 4 fauteuils, 2 zits + 3 zits bankstel, salontafel + 2 bijzettafels. En dan is er nog steeds
ruimte voor kleinere spullen. Voor het dichtbinden van de zak heeft u tussen de 100 en 150 cm van de lengte
van de zak nodig.
De zak is gemaakt van zeer sterk zwart/wit polyethyleen. Toch kunnen er gaatjes in de folie ontstaan. Zorg er
dus voor dat de ondergrond vrij is van scherpe objecten. Als u in de zak loopt doet u dat op uw sokken of op
sloffen om de kans op beschadiging te verkleinen. Voordat u de zak sluit kunt u controleren of er gaatjes in
de zak aanwezig zijn. U ziet dit door overdag in de zak te gaan staan en deze te sluiten en in het donker naar
lichtpuntjes te zoeken. Als u deze ziet moet u controleren of er sprake is van een gaatje of dat de zak
plaatselijk is opgerekt waardoor er licht door de folie schijnt. Er is een rolletje tape bijgevoegd om eventuele
gaatjes af te plakken. Als de zak niet waterdicht is kunnen uw spullen waterschade oplopen.
Als u de zak volgens de aanwijzingen goed sluit, kan er geen vocht bij uw waardevolle spullen komen. Houd
er wel rekening mee dat door verschillen in buitentemperatuur er condensvorming aan de binnenkant van
het plastic kan optreden. Door de witte buitenzijde worden temperatuurverschillen zoveel mogelijk tegen
gegaan. Door uw spullen in de zak met dekens af te dekken zodat het plastic uw spullen niet raakt is de kans
op condensvorming en beschadiging van het plastic kleiner. Toch adviseren wij u om ook bij droog weer de
zak af en toe te openen voor ventilatie.

Tips




Controleer de zak regelmatig op beschadigingen en repareer deze met de bijgeleverde tape.
Zorg ervoor dat de spullen die U in de zak plaatst geen scherpe randen hebben waardoor de zak kan
beschadigen.
Vanwege het gebrek aan licht kunt u geen planten of bloemen in de zak plaatsen.

Waarschuwing!

In de zak is er geen licht en weinig zuurstof. Controleer, voordat u de zak sluit, dat er geen mensen of dieren zich
in de zak bevinden.

Gebruiksaanwijzing.
1. Inspecteer de ondergrond en verwijder stenen, takken, enzovoorts.
2. Neem de plastic zak uit de doos. Gebruik geen schaar of mes! U kunt de zak dan onherstelbaar beschadigen.
3. Rol de zak uit in de lengterichting. De open zijde zit aan de buitenkant van de rol en de dichte zijde zit
binnen in de rol.
4. Vouw de zak daarna uit in de breedte richting.
5. Maak een plan welke spullen op welke plek in de zak geplaatst gaan worden. Zet hoge meubels in het
midden van de zak en de lagere meubels aan de zijkanten voor een optimaal gebruik van de ruimte.
6. Werk bij het vullen met minimaal twee personen.
7. Plaatst uw spullen voorzichtig in de zak.
8. Gebruik een zaklamp of andere verlichting in de zak. De Cocon is lichtdicht. Pas op met warme lichtbronnen
zoals bouwlampen! Bij contact zal het plastic smelten.
9. Probeer de zak zo strak mogelijk te vullen om klapperen van de folie in de wind te voorkomen.
10. Als alle spullen zijn geplaatst, sluit u het uiteinde van de zak. Sla het bijgeleverde koord enkele malen om de
folie en sluit af met een stevige knoop. Draai de prop naar beneden en vouw onder de resterende folie. Zo
kan er geen water in de afsluitknoop komen en dus ook uw opgeslagen spullen niet bereiken.

Hergebruik.
De Cocon is sterk genoeg om hergebruikt te worden. Gebruik de zak alleen nadat u geconstateerd heeft dat deze
onbeschadigd is na het eerste gebruik.
U kunt de Cocon het best bewaren door deze goed op te vouwen:
 Leg de zak plat op een vlakke plek.
 Reinig de Cocon en maak het oppervlak droog.
 Vouw de zak een aantal malen in de lengte.
 Rol vervolgende de folie op, beginnend bij de las. Op deze manier kan alle lucht uit de zak ontsnappen en
eindigt u met een handzaam pakket.
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Flex-Pack B.V. 06-51783221 (maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00)
of kijk op www.flex-pack.nl
Geproduceerd in Nederland door:

Strandplevier 63
2201 XJ Noordwijk, Holland
tel: +31 252 752 838
fax: +31 252 752 842
info@flex-pack.nl

