Matrace pro sport, kempink a turistiku

FAST&LIGHT (nejlehčí) TREK&TRAVEL(všestranné)
CAMP&COMFORT (nejpohodlnější)
Parametry jednotlivých typů uvedeny na obalech výrobků

RIDGEREST
Klasická lehká pěnová matrace
-Hrany zvyšují měkkost a drážky zadržují teplý vzduch
-Vysoce odolná pěna vydrží po dlouhá léta namáhání.
Použití.
Vhodná pro horolezectví, kempování v poušti a běžné
3 sezónní kempování.
Z-LITE, Z-SEAT, Z-REST
Kompaktní pěnová matrace, pěnové sedátko.
-Harmonikové skládání zaručuje malé sbalení.
-Výčnělky zaručují měkkost a prohlubně zadržují teplý
vzduch a izolují.
Použití.
Vhodné pro horolezectví, kempování v poušti a běžné
3 sezónní kempování.
Materiál: (použity pouze nové materiály, pěna
s uzavřenými buňkami)
Horní strana – 100% síťovaný polyetylen
Spodní strana – 100% síťovaný polyetylen

Použití a údržba
Skladování Pokud matraci nepoužíváte, skladujte ji
rozbalenou na suchém místě. Pokud je matrace skladována
vlhká, může ji poškodit plíseň.
Čištění: Matraci vložte do vany a omyjte běžným jemným
domácím odmašťovadlem, nebo čisticím prostředkem.
Použijte jemný kartáček. Dobře opláchněte a nechte
oschnout. Neskladujte vlhké.
Opravy
Některá poškození (protržení, natržení) lze opravit za použití
lepidla opravné sady THERMAREST.
Společnost Cascade Designs se snaží, aby matrace
THERMAREST sloužily a neplnily skládky odpadů.
Pokud máte s opravou vaší matrace potíže, zašlete ji na
adresu vám nejbližšího servisního centra a uveďte vaše
jméno, adresu a telefonní kontakt.
Opravy závad, které vznikly běžným opotřebením, hrubým
zacházením a úpravami (nevztahuje se záruka), se hradí dle
platného ceníku oprav a servisní centra vám je po
telefonické dohodě opraví.

Upozornění: Tento výrobek obsahuje plameny
nešířící polyetylenovou pěnu. Vyhněte se kontaktu
s ohněm.
Omezená doživotní záruka
Veškeré reklamace a žádosti o opravy budou vyřízeny
okamžitě. Výrobky nevracejte prostřednictvím vašeho
prodejce. Pokud nejste schopni provést opravu dle instrukcí
v kapitole „OPRAVY“ sami, výrobek zašlete do servisního
centra firmy THERMAREST. Seznam servisních center
najdete na originálním návodu. Pro Českou Republiku je
adresa také uvedena na konci tohoto dokumentu.
Na veškeré samonafukovací výrobky se vztahuje časově
neomezená záruka na vady materiálu a vady vzniklé ve
výrobě. Na vady vzniklé úpravami, hrubým zacházením a
běžným opotřebením při používání se záruka nevztahuje.
Skutečná životnost je ovlivněna různými faktory, jako jsou:
intenzita, častost a způsob použití, prostředí, způsoby
skladování a údržby, atd.
POZOR: V krajních případech může být životnost výrobku
snížena na jedno jediné použití díky vystavení vlivu například
jedné z následujících veličin: ostré předměty, chemikálie,
extrémní teploty, atd.
Pokud se na výrobku vyskytne vada a vztahuje se na něj
záruka, posoudíme, zda vám výrobek opravíme, nebo
vyměníme.
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Matrace THERMAREST nepoužívejte na plavání.
Matrace nevystavujte ohni, plamenům nebo jiskrám.
Jako většina plastů, jsou hořlavé.
Neznečisťujte matraci repelenty proti hmyzu a
chlórem. Tyto přípravky ji mohou poškodit.
Nevystavujte matraci dlouhodobě slunečnímu
záření. Ultrafialové záření nebo dlouhodobé přímý
sluneční svit ji poškodí.

Tato záruka a její podmínky nijak neomezují Vaše
zákonná práva.

Dovozce a distributor
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