ATRACE S KRYYCÍM POTAHEEM PRO POLO
OHOVACÍ POSSTELE
PŘÍRUČKA
A A POKYNY K ÚDRŽBĚ MA
POKYNY K UŽÍVÁNÍ:
a zakoupení m
matrace z našíí produktové řady.
ř
Aby Vám
m Vaše matracce sloužila
Vážený záákazníku, děkujeme Vám za
k Maximální spokojen
nosti a měla co nejdelší žiivotnost při zachování
z
jejich standartníích vlastnostíí, je třeba
patřeny snímaatelným pota
ahem, ale
dodržovaat především tyto zásady. Veškeré naaše matrace jsou sice op
potahováá látka rozhod
dně není určená k přímémuu kontaktu s lidským tělem
m. Předpokládáá se, že zákazzník opatří
matraci p
před použitím
m kvalitním povlečením (proostěradlem). Pokud
P
bude nutno
n
matracoový potah vyččistit nebo
vyprat, svvěřte tuto činnost nejlépe
e odborníkům
m. Při manipu
ulaci s potahe
em dbejte naa to, aby ned
došlo jeho
nevhodnýým snímáním
m nebo navlékáním k poškkození jádra matrace nebo
o samotnéhoo potahu, zvlá
áště dejte
pozor na zipové uzávěěry. U textilií může dojít kke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani zm
měny rozměrů potahu,
né běžným po
oužíváním mattrace. Odchylkka od rozměrů uvedených na štítku mattrace může býýt +/‐ 1,5%
způsoben
u šířky a +/‐ 1% u délkky potahu. Takktéž PUR pěn a, která je většinou hlavní součástí mat race, mění s časem
č
své
mu, že matra
ace není v
fyzikální vlastnosti, tj. tuhost, pružžnost i rozměěr. Proto, pokkud nabydete po čase dojm
m nejprve prodejce nebo výrobce, ať ppředejdeme zbytečným
z
pořádku, kontaktujte prosím s Vašim problémem
uměním. Dbejjte na správnou volbu poddložky nebo roštu
r
matrace
e dle jejího tyypu. Pozor na
a případné
nedorozu
nevhodnéé rošty, kteréé mají ostré hrrany lamel a m
mohou tak prrořezat potahovou látku. VVýrobce neruččí za škody
vzniklé do
odatečnou úp
pravou jádra spotřebitelem .

1.
2.
3.

PŘ
ŘED POUŽITÍM
M
Při o
otevření balen
ní zkontrolujte
e neporušenoost balení.
Tato
o matrace je určená
u
výhrad
dně pro použittí, pro které byla navržena. Výrobci nemůůže být přičítá
ána
odp
povědnost za škody
š
způsobe
ené nesprávnýým nebo nevh
hodným použitím.
olovaných mattrací je nutno nechat po roozbalení 48h zregenerovat. Po tuto dobu se nesmí zatě
ěžovat.
U ro

D
DÚLEŽITÉ INFO
ORMACE
ni, která posstupem času vymizí. Všecchny materiá ly používané v našich
Matrace má charakteeristickou vůn
h splňují podmínky Öko‐TE
EX Standart a získaly osvědčení ITC Zlín
n – jsou vhoddné i pro dětii do 3 let.
matracích
Potřebnéé certifikáty Vám
V
na vyžád
dání dodá proodejce matracce. Použité pě
ěny jsou lehcce hořlavé. Přři likvidaci
drobných
h zahoření lzee použít hasiccí přístroje voodní, sněhové
é nebo práškové. Likvidacce matrace se
s provádí
skládkovááním, jednotliivé komponen
nty lze recykloovat. Obal maatrace je vyroben z PE‐LD ((polyetylén) a je zpětně
recyklovaatelný.

ČIIŠTĚNÍ A ÚDR
RŽBA
K čištění m
matrace použijte neutrální čisticí prostřede k, vlhký hadříkk nebo dezinfekční prostřede k. Nepoužívejte abrazivní
čisticí prostředky, které by mohly poškodit matraci. Matrace je nutno
n
ošetřovvat dle symboolů, všitých do
d potahu

každé matrace. Nevystavujte matraci přímémuu slunečnímu
u záření ani vlhkému
v
prosstředí, které urychluje
blednutí potahu i fyzikální změny jádra matrac e. Matrace čistěte pouze výrobky k toomu určenými a dbejte
e Vaše matrace oboustran ná a ze stejno
ou tuhostí
návodu k obsluze u jednotlivých čisstících prostřeedků. Pokud je
stran, je vvhodné ji cca jedenkrát mě
ěsíčně obrátit,, případně oto
očit ‐ (hlava ‐ nohy)
n
a vysát prach z jejího
o povrchu.
U matraccí jednostrann
ných matraci otočte (hlavaa ‐ nohy). Vžd
dy se snažte, aby ze spodnní strany matrace mohl
proudit vvzduch.
ZÁRUČNÍÍ PODMÍNKY
Běžná záruka na výrob
bek je 24 měssíců od data zzakoupení a vztahuje
v
se na
a vady, vznikléé v důsledku nekvalitní
nebo vady maateriálu, použitého k výroobě matrace.. Výslovně se
e záruka nevzztahuje na opotřebení
o
výroby n
výrobku, způsobené běžným
b
užíváním matrace,, na vyblednu
utí dezénu po
otahové látkyy, na škody způsobené
z
nou manipulaací, uložením na špatný ttyp podložkyy nebo roštu, mechanickýým poškozen
ním, nebo
nesprávn
nevhodnýým použitím matrace,
m
případně špatným
m výběrem drruhu matrace v návaznosti na hmotnost uživatele.
Reklamacce se provádíí v místě pro
odeje na zákl adě příslušné
ého nabývacího dokladu, případně po dohodě ‐
zasláním na adresu výýrobce. V příp
padě porušenní ochranného
o obalu matra
ace zkontroluj
ujte, zda není poškozen
obce odpověddnost.
potah maatrace. Za škody vzniklé při instalaci a moontáži matrace nenese výro
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