
• inovativní a jedinečný design
• oboustranné použití
• 5 speciálně tvarovaných zón s různou tvrdostí poskytuje 

ideální anatomická podpora pro tělo dítěte
• větrací kanály umožňují horizontální i vertikální odvod 

vodních par a C02

Matrace je vyrobená ze dvou vrstev profilované vysoce 
elastické PUR pěny (R). Potah (68% bavlna a 32% polyester)
je sundavací a dá se prát samostatně v pračce.

Matrac je vyrobená z dvoch vrstiev profilované vysoko elastické PUR 
peny (R). Poťah je odnímateľnou a dá sa prať samostatne v práčke.

Matrace Jitka
(120 x 60 x 12 cm)
Potah: 68% bavlna a 32% polyester
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Matrace je vhodná pro děti do 3 let. Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu, 
aby nedošlo k poškození zdraví dítěte.
Doporučujeme časté větrání matrace. Po praní natáhnout potah lehce vlhký. Výrobek 
splňuje požadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 
Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
Při výběru je důležité zvolit dostatečně pevnou a pružnou matraci. Dítě na matraci 
nejen leží, ale také podstatnou část doby strávené v postýlce, sedí nebo stojí. U málo 
pružných a pevných matrací může docházet k prošlapování až do roštu postýlky a 
deformování nožiček.

Matrac je vhodný pre deti do 3 rokov. Dbajte na riadne odstránenie obalového materiálu, 
aby nedošlo k poškodeniu zdravia dieťaťa. Doporučujeme časté vetranie matrace. Po 
praní natiahnuť povliečku trošku vlhkú. Výrobok spĺňa požiadavky stanovené Vyhláškou 
Ministerstva zdravotníctva ČR č. 84/2001 Zb., o hygienických požiadavkách na hračky  
a výrobky pre deti do 3 rokov.
Pri výbere je dôležité zvoliť dostatočne pevnú a pružnú matrac. Dieťa na matrac nielen 
leží, ale aj podstatnú časť času stráveného v postieľke, sedí alebo stojí. U málo pružných a 
pevných matracov môže dochádzať k prošlapování až do roštu postieľky a deformovaniu 
nožičiek.

Reklamační řád:
Účtenka z obchodu slouží zároveň jako záruční list • V případě výrobní vady reklamujte 
výrobek přímo u prodejce u kterého jste zboží zakoupili. Pokud prodejce již neexistuje, 
je možné výrobek reklamovat přímo u velkoobchodu Scarlett • Záruka se nevztahuje na 
závady vzniklé opotřebením a nešetrným zacházením s výrobkem

Reklamačný poriadok:
Účtenka z obchodu slúži zároveň ako záručný list • V prípade výrobnej chyby reklamujte 
výrobok priamo u predajcu u ktorého ste tovar zakúpili. Ak predajca už neexistuje, je 
možné výrobok reklamovať priamo u veľkoobchodu Scarlett • Záruka sa nevzťahuje na 
chyby vzniknuté opotrebením a nešetrným zaobchádzaním s výrobkom.

teplota praní
teplota prania

nežehlit 
nežehliť

nebělit
nebieliť

nesušit v bubnové sušičce
nesušiť v bubnovej sušičke

sušit ve vodorovné poloze
sušiť vo vodorovnej polohe


