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POLO PĚNOVÉ - návod na použití a údržbu
(pro matrace Rumba, Tango, Mambo, Menuet, Menuet Comfort, Swing, Swing Comfort, 
Agáta, Adélka, Anabela, Menuet Pink)

Použití
Pěnové matrace POLO jsou určeny pro položení do kostry postele s rovnou lehací plochou (pevný dřevěný rošt
nebo lamelový rošt). Nevhodné je uložení na pevnou desku bez odvětrávání. Podklad musí být vždy zcela suchý, 
aby nedocházelo k vlhnutí matrace a jejímu následovnému poškození. Zároveň se doporučuje matraci pravidelně 
provětrávat případně otáčet. U matrací se směrovou zónovou profilací (tj. s ramenním změkčením na jedné straně) 
se matrace položí do kostry lůžka tak, aby ramenní změkčení bylo orientováno směrem k hlavě. 
Pěnové matrace POLO lze polohovat. Pěnové matrace POLO lze polohovat. 

Manipulace
Při převozu, přemisťování a uskladnění ukládejte matrace v provedení Comfort do vodorovné polohy. 
Viscoelastická pěna reaguje na teplotu a tak matrace může během přepravy nebo skladování (vlivem nižší teploty) 
změnit svoji velikost (na menší).Po vložení do kostry postele se při pokojové teplotě matrace vrátí na původní 
velikost. Obecným pravidlem pro matrace s viscoelastickou pěnou je to, že se nesmějí přehýbat ani násilím 
stlačovat do určitého tvaru - mohlo by tak dojít k jejich poškození nebo protržení materiálu. 

ÚdržbaÚdržba
Matraci je možno vysávat vysavačem. Jádra matrací jsou opatřena nesnímatelným separačním úpletem, který 
jádro matrace chrání a usnadňuje svlékání a oblékání potahu. Případné nepravidelnosti ve struktuře separačního 
úpletu nemají žádný vliv na jeho funkci. 
Potah matrace je opatřen zipem. Lze jej tak snadno stáhnout a prát nebo čistit. Možnosti ošetření potahu jsou 
uvedeny na štítku a etiketě matrace. U všech typů potahů doporučujeme praní se zvýšenou opatrností. Před 
použitím matrace odstraňte z potahu papírový štítek nebo samolepící textilní etiketu.
Při používání matrace může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahů způsobené běžným Při používání matrace může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahů způsobené běžným 
používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být ± 1,5 % u šířky a ± 1 % u délky
potahu.


