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NÁVOD A ZÁRUČNÝ LIST
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili detský matrac 
HAPPY KIDS/BABY vyrobený firmou D.P.V., s.r.o. 
Dúfame, že budete s naším výrobkom spokojní.

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE 
POZORNE – USCHOVAJTE 
PRE BUDÚCE POUŽITIE
Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je niektorá časť poškodená, 
roztrhnutá alebo chýba a používajte iba náhradné diely 
schválené výrobcom.
Nepoužívajte viac než jeden matrac v postieľke (kolíske 
a závesnej detskej postieľke).
Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov 
silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa 
a pod. v tesnej blízkosti postieľky (kolísky a závesnej detskej 
postieľky).

NÁVOD NA POUŽITIE MATRACA
Matrac je vyrobený v súlade s ČSN EN 16890+A1:2022.
Po rozbalení odporúčame nechať matrac 1 až 2 dni odvetrať.
Matrac je určený pre spanie na oboch jeho stranách.

MAXIMÁLNA VNÚTORNÁ VEĽKOSŤ 
POSTIELKY
Rozmer matraca HAPPY KIDS/BABY je 60 x 120 cm alebo 
70 x 140 cm a celková hrúbka 8 cm.
Pri výbere matraca a postieľky (kolísky) dbajte o to, aby 
dĺžka a šírka ložnej plochy bola dostatočná a prípadne 
vzniknutá medzera medzi matracom, bočnicami alebo 
čelom postieľky (kolísky) nepresahovala 3 cm.

VYSÁVANIE POŤAHU
Poťah vysávajte vysavačom so zníženou výkonnosťou 
aspoň raz mesačne a v protialergickom režime jedenkrát 
týždenne.

ČIŠTENIE POŤAHU
Poťah čistíme podľa potreby suchou penou, prípadne 
vaxováním (mokrou cestou so zníženým vlhčením 
a vysúšaním), v protialergickom režime vaxováním 
s prípravkom pre zníženie alergénov (odporúčame 
konzultáciu s alergologickou poradňou).

PRANIE POŤAHU
Snímateľné poťahy je možné prať v práčke podľa symbolov 
údržby uvedených na etikete. K čišteniu používajte iba 
výrobky na to určené podľa návodu výrobcu čistiaceho 
prostriedku. Poťahy nie je možné sušiť v bubnovej sušičke.

VHODNÉ ULOŽENIE MATRACA
Matrac je dôležité uložiť na podklad, ktorý je súčasťou 
detskej postieľky alebo kolísky. Matrac nevystavujte 
priamemu slnečnému žiareniu ani vlhkému prostrediu.

UPOZORNENIE – Nepoužívajte viac než jeden matrac 
v postieľke (kolíske a závesnej detskej postieľke).

OTÁČANIE MATRACA
Pre predĺženie životnosti matraca ho odporúčame 
pravidelne otáčať, minimálne raz mesačne. Matrac otáčajte 
v horizontálnom smere (hlava – nohy) a prevracajte ho.

PREPRAVNÉ PODMIENKY
Matrac je zabalený v PE fólii. Matrac nikdy neohýbajte 
a nelámte ho. Matrac nevystavujte priamemu slnečnému 
žiareniu, ktoré môže mať vplyv na blednutie poťahu 
a matracového jadra.

ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ
Použité peny a textílie spĺňajú podmienky OEKO-TEX® 
Standard 100, trieda výrobku I. Použité materiály spĺňajú 
humánne ekologické požiadavky na výrobky pre deti 
do 3 rokov.
Poťahový materiál HAPPY KIDS pre detské matrace 
HAPPY KIDS a BABY podľa vyhlášky č, 84/2001 na hračky 
a výrobky pre deti vo veku do 3 rokov spĺňa hygienické 
požiadavky a nepredstavuje zdravotné riziko – Certifikát 
TZÚ č. 21-086.
Jednotlivé materiály pre výrobu matracov spĺňajú 
požiadavky nariadenia REACH.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA
Likvidácia penovej gumy je spätnou recykláciou alebo 
skládkováním. Obal matraca je zhotovený z PE fólie a je 
spätne recyklovateľný. Spoločnosť D.P.V., s.r.o. je zapojená 
do Systému združeného plnenia EKO-KOM® pod klientským 
číslom F00110403.
Použité materiály v matracoch sú ľahko horľavé. 
Pri likvidácií drobných vznietení je možné použiť 
snehové alebo práškové hasiace prístroje.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Výrobca poskytuje záruku na kvalitu všetkych výrobkov 
v trvaní 24 mesiacov. K uplatneniu reklamácie je potrebné 
doložit predajný doklad.
Reklamáciu rieši predajca, prípadne priamo zástupca 
výrobcu matraca. Reklamovaný matrac musí byť správne 
vyčistený, zbavený nečistôt a hygienicky nezávadný podľa 
všeobecných hygienických zásad. Matrac musí byť vhodne 
zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu 
alebo zašpineniu.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE:
• na poškodenie vzniknuté pri prevzatí tovaru
• na chyby, na ktoré bola uplatnená zľava
• na škodu vzniknutú nesprávnou manipuláciou po uložení 

matraca na nevhodný typ podkladu
• na mechanické poškodenie
• na bežné opotrebovanie – zmena farby povrchu 

použitých výrobkov, opotrebenie poťahu
• Viac informácií k záruke nájdete na webovej stránke 

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


