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FONTOS UTASÍTÁSOK: 
 
Amennyiben a matrac vákuumcsomagolva összetekerve érkezett, kérem ne használja 

azonnal, tartsa be a következő utasításokat: 
 

● Helyezze a csomagolást az ágyrácsra vagy bármilyen más vízszintes felszínre. 

● Óvatosan vágja fel és távolítsa el a vákuumos csomagolást. FIGYELEM, ne sértse 

meg a matrachuzatot éles tárggyal.  

● A matracot 48-72 órát kell pihentetni, ennyi idő alatt nyeri vissza eredeti formáját és 

alakját. A legjobb, ha a matracot nem egyből az ágyba helyezik, hanem egy vízszintes 

felületre, mondjuk a padlóra, hogy ki tudja rúgni magát az eredeti méretére.  

● Ne használja korábban. A megadott idő eltelte előtt a matracra ne lépjen, ne feküdjön, 

vagy ne terhelje meg, különben károsíthatja külalakját, működőképességét és 

nagyságát. 

  
Kicsomagolás után: az első használat előtt a matracot „pihentetni“ kell jól szellőző helyen. 
A matracot a kicsomagolás után már ne tekerje össze, ne tárolja és ne is szállítsa függőleges 
állapotban. Csak kiugrott állapotban helyezze át máshova vagy mozgassa. 
 
A fekhelyre való elhelyezése után biztosítsa a megfelelő és higiénikus szellőzését: A 
matracot helyezze a matracának megfelelő ágyrácsra. Olyan felületre kell helyezni, amely 
biztosítja a matrac alsó szellőzését. Amennyiben kemény, nem szellőző felületre helyezi a 

matracot ez megváltoztathatja a matrac funkcionális tulajdonságait, úgy mint a keménysége, 
rugalmassága, ráadásul a matrac könnyebben beszennyeződhet, elszaporodhatnak benne a 
baktériumok, az atkák és a penész. 
 
Ne használja a matracot túlságosan nyírkos, párás környezetben. A penész 
elszaporodásának oka a matrac nem megfelelő szellőzése (nem megfelelő használata), ami 
így nem lehet ok a reklamációra. 
 
Szag és illat? A kicsomagolás után a matracot jól szellőztetett helyen kell hagyni "pihenni".   

A kínálatunkban   szereplő   matracokban   felhasznált   anyagok   mind tanúsítvánnyal 

rendelkeznek, a szigorú biztonsági előírásokkal összhangban vannak legyártva. Egyes 

anyagoknak (mint pl. latex) jellegzetes illata van, amely természetes tulajdonság, nem hiba, 

idővel elillan. A matracrétegek szagtalan víz bázisú ragasztóval vannak összeragasztva.  

 

Az ágyrácsnak, amelyre a matracot helyezi, a matrac típusától függően, rugalmas vagy 

szilárd lamellásnak kell lennie. A rugós/táskarugós matracok esetében a lamellák közötti 

távolságnak nem szabad meghaladnia a 30-40 millimétert, más matracoknál ez a távolság 50-

60 milliméter között mozoghat. 

 

Ne terhelje túl a matracot! Csak olyan súllyal használja, amely a matrac teherbírásának 
megfelelő. 
 
 



 
A matracokat nem ajánlott ágykeret/oldalkeret nélküli ágyra helyezni. Főleg a rugós és 
táskarugós matracoknál ügyeljen arra, hogy az oldalkeret körülölelje (4 oldalról) a matrac 

magasságának 40 - 60 %-át. Az utasítás be nem tartása a matrac tartós deformációját 
okozhatja és ebben az esetben nem érvényes a jótállás. 
 
A képek többsége professzionális számítógépes 3D animáció. Az egyes színárnyalatokat 

gyakran a számítógépek és a mobilok is másképp mutatják. A nagyobb bútoroknál ±1 cm 
méretkülönbség lehet és az arányok is valamelyest eltérhetnek (például az ágyneműtartók / 
tároló fiókok nagysága, távolsága). Emiatt a képen látható méretek, arányok nem kell, hogy 
megegyezzenek a valós legyártott termék méretével. Néha a beszállító apróbb változásokat 
eszközöl a termék kialakításán, dizájnján, azonban ezek nem változtatnak a termék 
tulajdonságain vagy a teljes összképén. 

A matracok esetében kisebb méretváltozások lehetnek, különösen a matrac magassága 
esetén, ahol a standard eltérés ±1 cm lehet, de a matrac többi méretnél is lehet  ±1 % 
eltérés. Ez az eltérés nem jelent gyártási hibát, és nem csökkenti a termék minőségét. A 
matrac magasságát a közepén kell mérni, nem pedig a szélein. A matracban lévő hab 

színe a képeken csak az áttekinthetőség végett ábrázolt, a matrac egyes rétegeinek 
illusztrálására szolgál, nem muszáj megegyeznie a felhasznált hab eredeti színével. A színbeli 
különbség a matrac tulajdonságait nem befolyásolja. 
 
TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 
  
Rendszeresen szellőztesse a matracot: Legalább 1x havonta emelje fel és hagyja pár órán 

át szabadon szellőzni. 
 
Rendszeresen forgassa: A matracot legalább havonta egyszer fordítsa át a másik oldalára. 

A matrac fogatása nagyon fontos. A matracot nem csak a másik oldalára érdemes 
megfordítani, hanem a fej- és lábvég irányában is meg lehet fordítani. Érdemes ezeket 
váltogatni, ezzel csökkenti a kifekvési pontok létrejöttét a matracon és meghosszabbítja az 
élettartamát. 
A lerakódott piszkot és port rendszeresen távolítsa el porszívóval. Ne használjon erős 
szívással rendelkező porszívót, mert kihúzhatja a szálakat a huzat szövetéből. 
 
Amennyiben a matrac huzata mosható, kérem a cimkéjén feltüntetett utasítások szerint 
mossa. 
  

Amennyiben olyan matrachuzatot vásárolt, amelybe bele van varrva az egészségügyi hajdina 
réteg, a huzatot kérem soha ne mossa ki! 
 
A matrac magjának kimosása tilos! 
 
Abban az esetben, ha matracot kisgyermek használja, ételt és italt is fogyasztanak az 
ágyban, vagy esetleg hajlamos éjszakánként izzadásra, matracvédő használata 
ajánlott, hogy megvédje a matrac magját a nedvességtől és a szennyeződésektől. 
 
 
A TERMÉK ÁLTALÁNOS ELHASZNÁLÓDÁSA 

  
Bolyhosodás: A bolyhosodás a matrac használatának természetes velejárója, nem 

reklamálható. Idővel a szövetanyag is elhasználódik, ezért a vásárló feladata, hogy megfelelő   
védelmet   biztosítson a matracnak, erre a leghatékonyabb módszer egy matracvédő vagy 
egy lepedő. 
  
 



 
Matrac gödrösödése: gödrösödésnek az számít, ha a mélyedés mértéke meghaladja a 

matrac teljes vastagságának 20 %-át (például egy 20 centiméteres matrac esetében 4 
centiméternél   több   számít   deformációnak).  A gödrösödés   mértékét   a   reklamációnál 
mindig fényképesen dokumentálni kell. 
 
A tömör fából készült bútort, amely fehér színre van lakkozva, vagy más módon fehér 
színre kezelve, kérem semmiképp ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, annak érdekében, 
hogy idővel ne sárguljon meg. Ez sajnos természetes tulajdonsága, amelyet nem lehet 
reklamálni. 
 
A leírt utasításokat betartása nagyon fontos annak érdekében, hogy ne sérüljenek a 
termékek! 

 


