
 
 
 
 

MATRACE A MATRACOVÝ CHRÁNIČ – POKYNY K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ 
 

1) Matraci je nutné mít uloženou na správně zvoleném roštu nebo pevné podložce. Doporučená 

vzdálenost mezi lamelami činí 2–4 cm.  

 

2)  Nikdy matraci nepřekládejte a nelámejte!  

 

3) Matrace se dodávají z hygienických důvodů v neprodyšném balení. Po vybalení z fólie může 

matrace vykazovat zvláštní „zápach“, jako i u jiných nových výrobků po jejich rozbalení. Toto není 

závadné ani zdraví škodlivé. Všechny materiály pro výrobu našich matrací jsou testovány na 

zdravotní nezávadnost. Po vybalení doporučujeme dostatečně matraci provětrat. Po několika 

dnech tento případný „zápach“ zeslábne a zmizí.  

 

4) V průběhu prvních týdnů používání se jádra matrací přizpůsobují tvaru těla a poskytují mu tak 

optimální oporu. Při této „asimilaci“ těla a matrace může docházet k nepatrným ztrátám tvrdosti 

matrace. Dále je možné vytváření lehkého proležení v pánevních partiích (především u 

matracových potahů, kdy vlivem zatížení dochází k postupnému slehnutí rouna, což je přirozená 

vlastnost těchto materiálů). Uživatelské vlastnosti matrace, zejména opora těla, tím nejsou 

porušeny.  

 

5) Matracový potah ACTIVE SILVER je potahová látka nové generace s příměsí iontů stříbra – 

antimikrobiální látky aplikovány přímo na jádro příze, a tak se nesnižuje jejich účinnost při praní. 

Alergicky neutrální potah je vhodný zejména pro osoby se zvýšenou potivostí. Potah je snímatelný 

a pratelný na 60°C. Při čištění postupujte dle symbolů na etiketě všité do potahu matrace. Z 

hygienických důvodů doporučujeme potah prát minimálně 1x za půl roku, a to bez použití aviváže. 

Důležité je nechat potahy řádně vyschnout, čímž se zabrání možnému vzniku plísní.  

 

6) Při lokálním znečištění lze čistit suchou pěnou. Matraci také čas od času vysajte. Vysavač nastavte 

na nízký/střední výkon a opatřete nástavcem na čalouněné výrobky. 

  

7) Vaši matraci doporučujeme často provětrat a kvartálně obracet (z jedné strany na druhou nebo 

hlavovou částí proti nožní). Nejspolehlivější způsob, jak zabránit vzniku fleků od vlhkosti nebo 

plísně, je dobré větrání při pokojové teplotě v rozmezí 14–20 °C a relativní vlhkosti 40-60 %. 

Nepoužívejte, prosím, případné postranní úchyty (ucha) matrací trhavými pohyby, mohlo by dojít k 

vytržení látky či ozdobných švů. 

  

8) Matraci je nutno užívat společně s přiloženým matracovým chráničem CLIVIE. Chránič zabraňuje 

vytváření žmolků na potahu matrace a případnému poškození v důsledku pocení. Tento chránič je 

voděodolný, paropropustný, vysoce hygienický. Čištění chrániče: Pratelný na až 95 °C, nebělit, lze 

sušit v sušičce na normální teplotu, žehlit na střední teplotu, nečistit chemicky. Při manipulaci 

(např. snímání či navlékání) dbejte na to, aby nedošlo k poškození matrace.  

 

 


