
 
Matrace pro sport, kempink a turistiku 

 
NEO AIR                   FAST&LIGHT (nejlehčí) 

 
Parametry jednotlivých typu uvedeny na obalech výrobku. 
 

Nafukovací matrace. 
 
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 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 muže 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. 
Pokud Cascade Designs Ltd. usoudí, že výrobek byl poškozen opotřebením při běžném užívání, 
hrubým zacházením, nebo úpravami, bude informovat majitele. 
 
Použití a péče 
 
Skladování 
Pokud matraci nepoužíváte, skladujte ji rozbalenou na suchém místě, s otevřeným ventilem. 
Pokud je matrace skladována vlhká, muže ji poškodit plíseň. 
 
1. Matraci vždy přepravujte v přiloženém obalu, nebo jiném ochranném sáčku a nikdy ji 
nepoužívejte na kamenech, nebo ostrém povrchu. Jelikož je matrace vyrobena z lehkého 
materiálu, doporučujeme vám zacházet s ní jako s ostatním ultra lehkým vybavením.    
 
2. Matrace NeoAir  je naše nejsnáze opravitelný model. Při použití opravné sady Fast & Light 
Repair Kit (není součástí matrace) je oprava jednoduchá, rychlá, účinná a trvá méně než 2 minuty. 
 
3. Abyste matraci sbalili do co nejmenšího tvaru, nejprve ji zcela vyfoukněte a podélně přeložte na 
třetiny. Potom ji srolujte směrem k ventilu a vytlačte zbývající vzduch. 
 
4. Změna barometrického tlaku a velké kolísání teploty mají vliv na nafouknutou matraci. Pokud 
necháváte matraci celý den nafouknutou a víte, že bude během dne vysoká teplota, matraci před 
odchodem lehce vyfoukněte. Při změně počasí a poklesu teploty dojde ke snížení tlaku v matraci. 
Toto je zcela přirozené a nutně to neznamená, že matrace uchází. 
 
5. K rozšíření použití matrace na 4 sezóny ji používejte společně s karimatkou Z-Lite vespod. 
Dosáhnete koeficient tepelné izolace 3.8. 
       
Čištění 
 Plně nafouknutou matraci s pevně uzavřeným ventilem vložte do vany a omyjte běžným jemným 
domácím odmašťovadlem, nebo čisticím prostředkem. Použijte jemný kartáček. Dobře opláchnete 
a nechte oschnout. Neskladujte vlhké. 
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Ventily nejsou častou příčinou úniku vzduchu, ale náhradní je možno zakoupit u prodejců, nebo v 
servisních centrech. 
 
Opravy 
Převážnou většinu poškozených matrací lze opravit. Společnost Cascade Designs se snaží, aby 
matrace THERMAREST sloužily a neplnily skládky odpadu. 
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. 
 

 
• Matrace THERMAREST nepoužívejte na plavání. 
• Matrace nevystavujte ohni, plamenům nebo jiskrám. 
  Jako většina plastu, jsou hořlavé. 
• Neznečisťujte matraci repelenty proti hmyzu a chlórem.           
  Tytopřípravky ji mohou poškodit. 
• Nevystavujte matraci dlouhodobé slunečnímu záření.   
  Ultrafialové záření nebo dlouhodobé přímý sluneční svit ji poškodí. 
 
Tato záruka a její podmínky nijak neomezují Vaše zákonná práva. 
 
Dovozce a distributor pro ČR, SR           Výrobce: 
a servisní centrum:  
 
VERTICAL SPORT                                     Cascade Designs Ltd 
V Aleji 42                                                      Dwyer Road 
Jablonec nad Nisou                                      Midleton Co 
466 01                                                           Cork, Ireland 
Tel: 483 711 447 
Fax: 483 316 768 
E-mail: vertical@vertical.cz                          www.vertical.cz 
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