Matrace LUX je velmi vysoká, navíc velmi těžká. Po vybalení potřebuje více času na zformování než
běžná Dormeo matrace. I přesto, však matraci lze použít již po cca 8 hodinách po vybalení.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Matraci po vybalení z vakuově zabaleného obalu nezkoušejte, ani na ní
nesedejte.
Zde je několik tipů:
1. Rozměry matrace (velikost, výška, šířka)









V případě, že chcete matraci přeměřit, je velmi důležité, abyste matraci položili na rovnou
plochu a vezměte si nejlépe dlouhé rovné pravítko a umístěte jej bez velkého tlaku na vrchní
část matrace na rovnou stranu. K tomu kolmo přiložte pravítko. Měření provádějte pouze
rovnými a lehkými pravítky bez jakéhokoliv tlaku
Proveďte měření ze všech stran ve střední části - 4 měření.
Všechna měření sečtete a vydělíte 4, abyste získali aritmetickou hodnotu výšky matrace.
Přípustné odchylky jsou + 2 a - 2 cm v matracovém odvětví.
Měření provádějte nejdříve po 8 hodinách po vybalení z vakuového balení.
Nepokoušejte se prosím sedět ani ležet na matraci ihned po vybalení.
Rohy matrace mohou být po rozbalení mírně ohnuty a bude trvat několik dní, než se srovnají.
Tento efekt nesvědčí o špatné kvalitě potahu po otevření matrace. Jen potřebuje více času
kvůli kompaktní struktuře potahu a pěnového jádra matrace.

2. Jádro matrace
Jádro matrace je velmi těžké a je o cca 10 kg těžší než druhá nejtěžší matrace DORMEO AIR.
LUX. Je velmi speciální a má několik vrstev pěny s velmi vysokou hustotou a navíc obsahuje i
taštičkové pružiny. Zacházejte s matrací i potahem velice šetrně, jádro matrace tlačí svou váhou
směrem dolů a potah se také natahuje.







Rohy pěnového jádra (pokud rozepnete potah matrace) po vybalení mohou být mírně
ohnuty. Může trvat několik dní, než se srovnají. (Vzhledem k vlastnostem a tloušťce pěny, to
neznamená špatnou kvalitu, pouze potřebují více času kvůli kompaktnosti struktury potahu a
pěnového jádra matrace.
Po rozbalení může být matrace na okrajích vizuálně stlačená a ohnutá (zejména na
okrajích vnějších částí matrace, která je vakuově lisovaná). Rozepněte spodní zip a sejměte
potah z jádra matrace ihned po vybalení z vakuového balení, zejména z rohových částí
matrace.
Pěna jádra se vyrovná, počkejte cca 8 hodin, než okraje matrace získají původní tvar
Až budou okraje matrace vyrovnané, vraťte potah zpět na jádro matrace. (min. po 8
hodinách od vybalení z vakuového balení)

V důsledku vakuového balení je celá matrace pod vysokým tlakem a všechny materiály potřebují čas,
aby získali zpět svůj primární tvar.
Vnitřní potah je vyroben ze speciální tkaniny, která chrání hlavní pěnové jádro matrace. Tento potah
lze snadno nasadit na jádro matrace.

Hlavní jádro obsahuje také taštičkové pružiny v 5 zónách, které také přispívají k hmotnosti matrace.
Pokud se stane, že některé pěnové vrstvy nejsou v jedné linii nebo jsou nepravidelné, neznamená to
špatnou kvalitu. Pokud budou nepravidelnosti větší než 5 cm, kontaktujte nás.
3. Potah matrace
Vzhledem k vysoké hmotnosti jádra matrace je potah velmi citlivý a vyžaduje zvláštní péči.
Doporučení:








Potah matrace je velmi elastický a je třeba s ním zacházet jemně.
Netahejte za rohy potahu. Vzhledem k elastickým materiálům a vysoké hmotnosti jádra
můžete poškodit tvar potahu. S potahem je třeba manipulovat jako s kompletní matrací,
nikoliv zvedat pomocí boční látky nebo okrajů. Používejte úchyty na bocích potahu.
Zkontrolujte zipy horního potahu přistýlky. Zip vyzkoušejte několikrát rozepněte a zapněte
jej, aby se narovnal do správného tvaru.
Při manipulaci či přepravě využijte úchyty. Vzhledem k vysoké hmotnosti se matrace může
„lámat, proto buďte velmi opatrní. Může se zdát, že je potah příliš velký nebo nevyplněný
jádrem matrace. Je to pouze optický klam. Potah je vyroben z kombinace pleteniny (velmi
pružná) a tkaných částí (boční strany) a vzhledem k vysoké hmotnosti jádra matrace se potah
při otáčení matrace nebo její přepravě trochu ztratí z jednoho místa na druhé
Boční látky a štítek budou po otevření matrace trochu pomačkané. Je třeba několik dní nebo
týdnů, aby se obnovily, a to kvůli velkému tlaku vakuového balení.

Po rozbalení matrace nebudou tvary rohů ihned 100% rovného tvaru, kvůli tlaku vakuového balení a
potřebují čas, aby se uvolnily a znovu se vytvarovaly do původního tvaru.
Viz obrázek níže.

Na základě tvaru potahu, okrajů a pěnové části lze jakoukoliv anomálii jako je malá deformace rohů
snadno vyřešit tím, že za matraci trochu zatáhnete úchyty (nahoru a dolů), které jsou na každé straně
nebo po vybalení matrace potah na dobu odpočinku (min 8 hodin) sundat, aby se tvar pěnového
jádra matrace uvolnil a získal tak správný tvar.

Původní tvar rohů se vrátil po manipulaci a sejmutí potahu po rozbalení matrace z vakuově
zabaleného tvaru.
Viz obrázky níže:
Roh 1:

Roh 2:

Závěrem:
Po rozbalení musí matrace odpočívat 8 hodin bez tlaku a jakékoliv zátěže. Na základě struktury pěny
a potahu doporučujeme ihned po vybalení matrace sejmout vrchní potah a nechat jádro matrace
vytvarovat do původního tvaru (min. 8 hodin).
Tvar matrace a rohů se vrátí do původního tvaru a také potah matrace, jakmile jej po 8 hodinách
vrátíme zpět na jádro matrace.
Důležité upozornění: Vzhledem k použitému způsobu balení, v tomto případě balení v roli, se mohou
při rozbalování matrace v rozích vyskytnout mírné deformace, které se však do 72 hodin zcela
napraví.

