
 
Matrace pro sport, kempink a turistiku 

PĚNOVÉ KARIMATKY 

FAST&LIGHT (nejlehčí)     TREK&TRAVEL (všestranné)     CAMP&COMFORT (nejpohodlnější) 

Parametry jednotlivých typů jsou 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 - kompaktní pěnová matrace 
-Harmonikové skládání zaručuje malé sbalení. 
-Výčnělky zaručují měkkost a prohlubně zadržují teplý vzduch a izolují. 
Použití - vhodná 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 
 

Upozornění: 
- Tento výrobek obsahuje plameny nešířící polyetylenovou pěnu - vyhněte se kontaktu s ohněm 

OMEZENÁ ZÁRUKA / OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ODPOVĚDNOSTI 

Omezená záruka Cascade Designs Ltd zaručuje původnímu vlastníkovi, v rámci zamýšleného použití a údržby, že zakoupený výrobek 
bude bez vad materiálu a zpracování po dobu životnosti výrobku. Žádná záruka na vady materiálu a zpracování nebude platit, pokud 
zboží bylo 1. jakýmkoli způsobem upraveno 2. používalo se pro účely, které jsou v rozporu s uvedeným použitím či určením, nebo 3. bylo 
nesprávně udržováno. Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy vlastník 1. nedodržel pokyny a upozornění uvedené v návodu k 
používání, nebo 2. produkt používal nesprávným, násilným, nebo nedbalým způsobem. Během záruční doby budou originální součásti 
produktu, u kterých Cascade určil vadu materiálu nebo zpracování, opraveny nebo vyměněny za nové, což je jediná náhrada vlastníkovi. 
Cascade si vyhrazuje právo vyměnit jakýkoli produkt, jehož výroba již byla ukončena, za produkt nový se srovnatelnou cenou a funkcí. 
Vrácený produkt označený jako neopravitelný se stává majetkem společnosti Cascade a nebude vrácen. Karimatky starší dvou let 
mohou být vyměněny za karimatky s kosmetickou vadou (tvaru, zpracování, materiálu). 

Záruka se nevztahuje na: 
běžné opotřebení, oděr, nevhodné použití, úpravy, násilné použití, rozebírání, nebo nesprávné mytí a sušení. Tato záruka se dále 
nevztahuje na škody způsobené nesprávnou a nedostatečnou údržbou, nepravidelným čištěním, nehodami, dlouhodobým vystavením 
UV záření, nebo přirozeným stárnutím a rozkladem některých materiálů za dlouhou dobu.  

Uplatnění omezené doživotní záruky: pro využití omezené doživotní záruky je nutné předložit doklad o nákupu karimatky. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA 
 
Skladování: Pokud matraci nepoužíváte, skladujte ji rozbalenou na suchém místě. Pokud je matrace skladována vlhká, muže ji poškodit 
plíseň. 
 
Čištění: Matraci vložte do vany a omyjte mýdlovou vodou. Použijte jemný kartáček. Dobře opláchnete 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 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, úpravami, se hradí dle platného ceníku oprav. Servisní centrum Vám po telefonické dohodě karimatku opraví. 

 

• Matrace THERMAREST nepoužívejte na plavání. 
• Matrace nevystavujte ohni, plamenům nebo jiskrám. Jako většina plastu, jsou hořlavé. 
• Neznečišťujte matraci repelenty proti hmyzu a chlórem. Tyto přípravky ji mohou poškodit. 
• Nevystavujte matraci dlouhodobě slunečnímu záření. Ultrafialové záření nebo dlouhodobý přímý sluneční svit ji poškodí. 
• POZOR: V Krajních případech může být životnost výrobku snížena na jedno jediné použití díky vystavení vlivu jedné z  následujících 
veličin: ostré předměty, chemikálie, extrémní teploty, atd. 
 
Výrobce: Cascade Designs Ltd. Dwyer Road, Midleton Co, Cork, Irsko 
 
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 
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