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1. Rošty  se  vkládají  do  správně  (vhodně)  konstruovaných koster  lůžek  na 
protihlukové podložky.

2. Rošty  a  matrace   se  volí  tak,  aby  se  vzájemně  vhodně  doplňovaly 
rozměry i vlastnostmi, konstrukcí.

3. Matrace musí ležet na roštu nebo podložce s otvory  celou plochou.
4. Matrace se používají pokryté prostěradlem správné velikosti k velikosti 

matrace.
5. Polštářky  se  používají  povlečené  v čistém  rozměry  a  tvarem  ušití 

odpovídajícím povlaku.
6. Pravidelná  údržba  roštů  a  matrací  spočívá  u  roštů  v odstraňování 

povrchového prachu a drobných nečistot čistým suchým hadříkem a u matrací 
výhradně  vysavačem  prachu  o  nízkém  nebo  středním  výkonu  opatřeném 
nástavcem  na  údržbu  čalouněných  výrobků.  Nepoužívejte  vysavač 
s vysokým výkonem! Neklepejte  matrace, hrozí destrukce!

7. Pravidelná údržba matrací  se snímatelným i  s pevným nesnímatelným 
potahem  spočívá  v zajištění  průběžného  větrání  matrace  ze  spodní  a 
bočních částí. Nevhodné je umisťování matrací do nevětratelných nik, koster 
lůžek.  Větrání  se  zajistí  správným  uložením  matrace  na  rovný  vhodný 
prodyšný rošt a volným uložením do kostry lůžka s postranicemi, jejichž výška 
zasahuje do maximálně 1/3 tloušťky matrace.  

8. Další částí pravidelné údržby matrace s pevným nesnímatelným potahem 
i se snímatelným potahem je časté, cca týdenní větrání spodní plochy 
nezastlané  matrace   obracením  matrace   (spodní  plocha  nahoru). 
Doporučujeme  používání  ploch  střídat  –  po  obrácení  a  odvětrání  spodní 
plochy bez prostěradla  a lůžkovin  působením suchého čistého vzduchu po 
dobu nejméně 1 hodinu – pro ležení a spaní používat  po další  týden tuto 
stranu matrace. 

9. Kvalitu  roštů  při   používání   zvyšuje  (u  některých  typů) možnost 
individuálního  nastavení  tuhosti.  Při  změnách  uživatele  nebo  hmotnosti 
uživatele doporučujeme znovu provést individuální nastavení.

10. Pravidelná údržba polštářků spočívá v oboustranném větrání bez povlaku ve 
stínu a nikoliv na slunném místě nebo na mrazu.

11. Polštářky je třeba používat ve vhodném povlečení, velikostí, tvarem.  
12.Pravidelná údržba matrace dále spočívá v otáčení matrace zadní stranou 

kupředu v cca měsíčním intervalu tak, aby obě dlouhé strany matrace 
byly shodně opotřebovávány sezením na lůžku.

13. Pravidelná  údržba  matrace  se  snímatelným  potahem  dále  spočívá 
v pravidelném (cca 1x za  rok) sejmutí potahu a jeho vyčištěním nebo praním 
podle značek  na potahu matrace.



14.Pravidelná  údržba  polštářků  spočívá  u  polštářků  plněných  peřím, 
vlákennými smotky, rounem, směsí apod.v ručním protřásání,  v čištění 
nebo praní podle symbolů na nášivce a v častém   povlékání polštářků 
čistým povlečením vhodného rozměru a tvaru.

15. Rošty, matrace, polštářky  jsou určeny do bytových interiérů s teplotou 10 
– 30 stupňů C, se standardní vlhkostí  vzduchu. Matrace, polštářky   nejsou 
určeny do vlhkého prostředí, k bazénům, ke krbům.

16.Matrace  ani  polštářky  není  vhodné  vystavovat  slunečnímu  světlu, 
vysluňování nebo vymražování.

17. Matrace,  polštářky   chraňte  před  sálavým  teplem,  otevřeným  ohněm. 
Chraňte před umístěním v blízkosti zdrojů tepla a tepelného sálání. Hrozí 
nejen rychlé stárnutí, ale i vznik zahoření a následného požáru (pokud jste si  
nekoupili matrace, polštářky se sníženou hořlavostí určené pro kuřáky   i do 
krbových místností).

18. Rošty, matrace se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním,  hmotností více 
osob, skákáním dětí apod. Přetěžování nebo zvýšené dynamické namáhání 
může matraci poškodit.

19.Rošty, matrace, polštářky  nejsou určeny pro užívání zvířaty. 
20.Rošty jsou určeny k používání spolu s matrací. Nestoupejte na rošt ani 

na jeho části.
21.U roštů s mechanickým nebo elektrickým nastavováním poloh pozor na 

nebezpečí  skřípnutí  těla  nebo  částí  těla  lidí  i  zvířat.  Nastavování 
provádějte vždy se zrakovou kontrolou.

22.Matrace,  polštářky  nejsou   chráněny  před  skvrnami  jídlem,  nápoji,  potem, 
tukem,  krví,  sekrety.  Dle  potřeby  před  znečištěním  chraňte  matraci  pro 
uživatele neobtěžující vhodnou podložkou.

23. Pokud  na  nesnímatelném  potahu  matrace  vznikne  místní  znečištění 
(skvrna) bezodkladně skvrnu odstraňte bílým vlhkým hadříkem namydleným 
neutrálním  mýdlem.  Dbejte  na  to,  aby  vlhké  čištění  probíhalo  na  povrchu 
textilie a nedošlo k promáčení textilie.

24.Textilii dočišťujte čistou vodou tak, aby po uschnutí nevznikly viditelné 
okraje čištění.

25.Pokud  skvrna  již  zaschla,  odstraňte  zbytky  jídel  apod.  neagresivně, 
tupým plochým předmětem.

26. Celkové  vyčištění   proveďte  nanesením  suché  pěny  určené  k čištění 
čalouněného nábytku přesně podle návodu na chemikálii.  Po zaschnutí 
odsajte suchou pěnu vysavačem.

27.Vyčištěné matrace před dalším užíváním nechte dokonale vyschnout.
28. K čištění matrací nepoužívejte prostředky obsahující benzin, trichlóretylén či 

jiná  rozpouštědla,  chlór,  petrolej  apod.  nevhodné  prostředky.  Hrozí 
neodstranitelné poškození textilie popř. i vnitřních vrstev čalounění.

29. K místnímu  čištění  skvrn  i  celkovému  vyčištění  matrace  nikdy 
nepoužívejte  násilné  metody  a  prostředky.  K čištění  nepoužívejte  ostré 
předměty, kartáče, brusné papíry apod. nevhodné pomůcky a nástroje, které 
by mohly nevratně výrobek poškodit.

30. K čištění roštů nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.  Do dřeva a dřevních 
materiálů  nevnášejte  zbytečně  vlhkost.  Kovové  a  plastové  části  roštů 
nevystavujte působení chemikálií.


