
 
Matrace pre šport, kemping a turistiku 

 

NEO AIR                   FAST&LIGHT (najľahší) 
 

Parametre jednotlivých typov sú uvedené na 
obaloch výrobkov. 
 

Nafukovacie matrace. 
 

Obmedzená doživotná záruka 
Všetky reklamácie a žiadosti o opravy budú 
vybavené okamžite. Výrobky nevracajte 
prostredníctvom vášho predajcu. Pokiaľ nie ste 
schopný urobiť opravu podľa inštrukcií 
v kapitole „OPRAVY“ sami, výrobok zašlete do 
servisného centra firmy THERMAREST. Zoznam 
servisných centier nájdete na originálnom 
návode. Pre Českou Republiku a Slovensko 
je adresa tiež uvedená na konci tohto 
dokumentu. 
Na všetky výrobky sa vzťahuje časovo 
neobmedzená záruka na vady materiálu a vady 
vzniknuté vo výrobe. Na vady vzniknuté 
úpravami, hrubým zachádzaním a bežným 
opotrebením pri používaní sa záruka nevzťahuje. 
Skutočná životnosť je ovplyvnená rôznymi 
faktormi, ako sú intenzita, častosť a spôsob 
použitia, prostredie, spôsoby skladovania, údržby, 
atď. 
POZOR: V krajných prípadoch môže byť životnosť 
výrobku znížená na jedno jediné použitie vďaka 
vystaveniu vplyvu napríklad 
jednej z nasledujúcich veličín: ostré predmety, 
chemikálie, extrémne teploty, atď. 
Pokiaľ sa na výrobku vyskytne vada a vzťahuje sa 
na naň záruka, posúdime, či vám výrobok 
opravíme, alebo vymeníme. 
Pokiaľ Cascade Designs Ltd. usúdi, že výrobok bol 
poškodený opotrebovaním pri bežnom používaní, 
hrubým zaobchádzaním, alebo úpravami, bude 
informovať majiteľa. 
 
 
 
Použitie a starostlivosť 
 

Skladovanie 
Pokiaľ matrac nepoužívate, skladujte ho 
rozbalený na suchom mieste, s otvoreným 
ventilom. Pokiaľ je matrac skladovaný vlhký, 
môže ho poškodiť pleseň. 
 

1. Matrac vždy prepravujte v priloženom obale, 
alebo inom ochrannom sáčku a nikdy ho 
nepoužívajte na kameňoch, alebo ostrom 
povrchu. Pretože je matrac vyrobený z ľahkého 
materiálu, doporučujeme vám zachádzať s ním 
ako s ostatným ultra ľahkým vybavením.    
 
2. Matrac NeoAir  je náš najlepšie opraviteľný 
model. Pri použití opravnej sady Fast & Light 
Repair Kit (neni súčasťou matracu) je oprava 
jednoduchá, rýchla, účinná a trvá menej než 2 
minúty. 
 
3. Aby ste matrac zbalili do čo najmenšieho tvaru, 
najprv ho celý vyfúknite a pozdĺžne preložte na 
tretiny. Potom ho zrolujte smerom k ventilu a 
vytlačte zostávajúci vzduch. 
 
4. Zmena barometrického tlaku a veľké kolísanie 
teploty majú vplyv na nafúknutý matrac. Pokiaľ 
nechávate matrac celý deň nafúknutý a viete, že 
bude behom dňa vysoká teplota, matrac pred 
odchodom ľahko vyfúknite. Pri zmene počasia a 
poklese teploty dôjde ku zníženiu tlaku v matraci. 
Toto je úplne prirodzené a nutne to neznamená, 
že matrac fučí. 
 
Čistenie 
 Plne nafúknutý matrac s pevne uzavretým 
ventilom vložte do vane a umyte bežným jemným 
domácim odmasťovačom, alebo čistiacim 
prostriedkom. Použite jemnú kefku. Dobre 
opláchnite a nechajte uschnúť. Neskladujte vlhké. 
 

Ventily nie sú častou príčinou úniku vzduchu, ale 
náhradné je možno zakúpiť u predajcov , alebo v 
servisných centrách. 
 

Opravy 
Prevažnú väčšinu poškodených matracov sa dá 
opraviť. Spoločnosť Cascade Designs sa snaží, aby 
matrace THERMAREST slúžili a neplnili skládky 
odpadu. 
Pokiaľ máte s opravou vašho matracu problém, 
zašlete ho na adresu vám najbližšieho servisného 
centra a uveďte vaše meno, adresu a telefónny 
kontakt. 
Opravy závad, ktoré vznikli bežným opotrebením, 
hrubým zachádzaním a úpravami (nevzťahuje sa 
záruka), sa hradia podľa 
platného cenníku opráv a servisné centrum vám 
ich po telefonickej dohode opraví. 
 



 
• Matrace THERMAREST nepoužívajte na 
plávanie. 
• Matrace nevystavujte ohňu, plameňom alebo 
iskrám. 
  Ako väčšina plastov, sú horľavé. 

• Neznečisťujte matrac repelentami proti hmyzu 
a chlórom.           
  Tieto prípravky ho môžu poškodiť. 

• Nevystavujte matrac dlhodobo slnečnému 
žiareniu.   
  Ultrafialové žiarenie alebo dlhodobý priamy 

slnečný svit ho poškodia. 
 

Táto záruka a jej podmienky nejako 
neobmedzujú Vaše zákonné práva. 
 

Výhradní dovozce a distributor do ČR a SR: 
VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika  
Tel: +420 777 744 182 Email: info@vertone.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


