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Děkujeme, že jste zakoupili dětskou matraci 
řady HAPPY KIDS/BABY firmy D.P.V., s.r.o. 
Doufáme, že budete s našimi výrobky spokojeni.

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE 
POZORNĚ – USCHOVEJTE 
PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
Nepoužívejte výrobek, pokud je některá část rozbitá, 
roztržená nebo chybí a používejte pouze náhradní díly 
schválené výrobcem.
Nepoužívejte více než jednu matraci v postýlce (kolébce 
a závěsné dětské postýlce).
Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů 
silného tepla, například elektrického topení, plynového 
ohně apod. v těsné blízkosti postýlky (kolébky a závěsné 
postýlky).

NÁVOD K POUŽITÍ MATRACE
Matrace je vyrobena v souladu s ČSN EN 16890+A1:2022.
Po rozbaleni doporučujeme nechat matraci 1–2 dny větrat.
Matrace je určená pro spaní na obou stranách.

MAXIMÁLNÍ VNITŘNÍ VELIKOST 
POSTÝLKY
Rozměry matrace řady HAPPY KIDS/BABY je 60 x 120 cm 
nebo 70 x 140 cm o celkové tloušťce 8 cm.
Při výběru matrace a postýlky (kolébky), dbejte na to, 
aby délka a šířka lehací plochy byla taková, aby maximální 
mezera mezi matrací a bočnicemi a čely postýlky (kolébky) 
nepřesahovala 30 mm.

VYSÁVÁNÍ POTAHU
Potah vysávejte vysavačem se sníženou výkonností 
alespoň jednou za měsíc, v protialergickém režimu jednou 
za týden.

ČIŠTĚNÍ POTAHU
Potah čistíme dle potřeby suchou pěnou, popř. vaxováním 
(mokrou cestou se sníženým vlhčením a vysoušením), 
v protialergickém režimu vaxováním s přípravkem 
pro snížení alergenů (doporučujeme konzultace 
s alergologickou poradnou).

PRANÍ POTAHU
Snímatelné potahy lze prát v pračce dle symbolů údržby 
uvedených na etiketě. K čištění používejte pouze výrobky 
k tomu určené dle návodu výrobce čisticího prostředku. 
Potahy nelze sušit v bubnové sušičce.

VHODNÉ ULOŽENÍ MATRACÍ
Matrace je nutné uložit na podklad, který je součástí dětské 
kolébky nebo postýlky. Matraci nevystavujte přímému 
slunečnímu záření ani vlhkému prostředí.

UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte více než jednu matraci 
v postýlce (kolébce a závěsné dětské postýlce).

OTÁČENÍ MATRACE
Pro prodlouženi životnosti matrace doporučujeme matraci 
pravidelně otáčet, min. jednou měsíčně. Matraci otáčejte 
v horizontálním směru (hlava – nohy) a převracejte ji.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Matrace jsou baleny v PE fólii. Matrace nikdy neohýbejte 
a nelamte. Matrace nevystavujte přímému slunečnímu 
záření, které může mít vliv na blednuti potahu i jádra.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
Použité pěny a textilie splňují podmínky OEKO-TEX® 
Standard 100, třída výrobků I. Použité materiály splňují 
humánně ekologické požadavky i na výrobky pro děti 
do 3 let.
Potahový materiál HAPPY KIDS pro dětské matrace 
HYPPY KIDS a BABY dle vyhlášky č. 84/2001 na hračky 
a výrobky pro děti ve věku do 3 let splňuje hygienické 
požadavky a nepředstavuje zdravotní riziko – Certifikát 
TZÚ č. 21-086.
Jednotlivé materiály pro výrobu matrací splňují 
požadavky nařízení REACH.

LIKVIDACE A RECYKLACE
Likvidace pěnové pryže je zpětnou recyklaci nebo 
skládkováním. Obal matrace je zhotoven z PE fólie a je 
zpětně recyklovatelný.
Společnost D.P.V., s.r.o. je zapojena do Systému sdruženého 
plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00110403.
Použité materiály v matracích jsou lehce hořlavé. Při 
likvidaci drobných zahoření lze použít hasící přístroje 
sněhové nebo práškové.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Výrobce poskytuje záruku na kvalitu všech výrobků 
v trvání 24 měsíců. K uplatnění reklamace je nutné doložit 
prodejní doklad.
Reklamaci řeší prodejce, popř. přímo zástupce výrobce 
matraci. Reklamovaná matrace musí být řádně vyčištěna, 
zbavena nečistot a hygienicky nezávadná dle obecných 
hygienických zásad. Matrace musí být vhodně zabalena, 
aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození a ušpinění.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE:
• na poškozeni vzniklé po převzetí zboží
• na vady, na které byla uplatněna sleva
• na škody vzniklé nesprávnou manipulací
• při uložení matrace na nevhodný typ podložky
• na mechanické poškození
• na běžné opotřebení – změna barvy povrchu použitých 

výrobků, opotřebeni potahu
• Více informací k záruce naleznete na webových 

stránkách https://www.matrace-reseto.cz/obchodni-
podminky/

NÁVOD A ZÁRUČNÍ LIST


