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TEXTURE REFLECTOR MAT 19947 
 

 
CONTENTS 
1 x Texture Reflector Mat (supplied bagged) 
 
BEFORE USE 
1. Remove all packaging.  Keep this in a safe place so you can wrap the mat back up after 

use if desired (to help keep it clean).  
2. Remove the protective film off the mirror. 
3. This product is intended to be used on the floor as a mat.  It could however be wall 

mounted, using adhesive Velcro for example or loops could be stitched to the back and 
suspended over safe hooks.  Make sure that if wall-mounting, that any fixtures used are 
capable of supporting the weight of the product: 2kg.  Please position the mat safely in a 
safe place. 

 
SAFETY 
1. Always supervise the use of this product. 
2. Keep away from fire and sources of extreme heat. 
3. This product incorporates fur.  Whilst the fibres are not especially long, this product is 

not suitable for those who mouth. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
1. The cover of this product may be washed at 30°.  The cover can be removed by undoing 

the zip down the middle of the underside.  Wash separately (do not wash with clothing 
etc with zips etc as these could scratch the mirror). 

2. Use only mild cleaning products – avoid products that contain alcohol, solvents, 
abrasives etc as these will damage the mirror. 

3. Do not bleach. 
4. This product may be tumble-dried on a low heat. 
5. Do not iron.     
 
SPECIFICATION 
Polyester cotton fabric 
Polyester filling 
Filling material and covering materials meet requirements for resistance to cigarettes and 
matches and crib ignition in the 1998 Fire Safety Regulations. 
 



Copyright ROMPA® Ltd 

TEXTURE REFLECTOR MAT 19947, KH 2.10 

 

 
 

TAPETE REFLECTOR 19947 
 

CONTEÚDO 
1 x Tapete reflector (fornecido embalado) 
 
ANTES DE UTILIZAR 
1. Remova toda a embalagem. Guarde-a para que possa enrolar o tapete novamente quando 

quiser (para ajudar a manter limpo). 
2. Remova o filme protector do espelho. 
3. Este produto destina-se a ser utilizado no chão como um colchão. No entanto, pode ser 

montado na parede, utilizando por exemplo velcro adesivo, também pode coser argolas na 
parte de trás para o suspender em ganchos. Se for montado na parede, verifique se os 
acessórios de fixação são capazes de suportar o peso do produto: 2kg. Por favor posicione 
o tapete em segurança. 

 
SEGURANÇA 
1. Supervisione sempre a utilização deste produto. 
2. Mantenha afastado do fogo e fontes de calor. 
3. Este produto possui pelo. Apesar das fibras não serem muito compridas, este produto não é 

aconselhável para utilizadores com tendência de colocar coisas na boca. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
1. A cobertura deste produto pode ser lavada a 30º. A Cobertura pode ser removida abrindo o 

fecho que possui na parte de trás. Lave separadamente (não lave em conjunto com roupas 
que tenham fechos ou objectos semelhantes pois estes podem riscar o espelho). 

2. Utilize apenas detergentes delicados – Evite produtos que contenham álcool, solventes, 
abrasivos, etc, pois estes danificam o espelho. 

3. Não utilize lixívia.  
4. Este produto pode ir à máquina de secar a baixas temperaturas. 
5. Não passe a ferro. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Tecido de poliéster 
Enchimento de poliéster 
O material de enchimento e cobertura cumprem os requisitos de resistência a cigarros, 
fósforos e ignição dos regulamentos de segurança de fogo de 1998. 
 
 


