
Dětská matrace kokos je vyrobena z tepelně upravených kokosových 
vláken. Při výrobě je používána speciální tepelná technologie 
na odstranění všech roztočů (parazitů). Kokosová vlákna jsou 
dostatečně pevně slisována a spojena kaučukovým mlíčkem do 
pružné vrstvy. Kokosové vlákno se  rychle vysuší a vyvětrá, kokos  
i pohanka přispívá ke správnému vývoji dítěte.

Kokosové vlákno
Materiál kokosové vlákno je získáván oloupáním kokosových chloupků z povrchu dobře známého 
kokosového ořechu rostoucího na palmách. Kokos je materiál s vysokou pružností a skvělou 
prostupností, tepelnou izolací a stabilitou.

Matrace Scarlett  (0091) 
kokos (120 x 60 x 6 cm)
Složení
potah: 33% viskóza, 67% polyester
výztuž: 100% polyester (duté vlákno)
výplň: kokosové vlákno 

595244 4009118

Doporučujeme časté větrání matrace. Výrobek splňuje požadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku  
do 3 let.

Reklamační řád:
Účtenka z obchodu slouží zároveň jako záruční list • V případě výrobní vady reklamujte výrobek přímo  
u prodejce u kterého jste zboží zakoupili. Pokud prodejce již neexistuje, je možné výrobek reklamovat 
přímo u velkoobchodu Scarlett • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením a nešetrným 
zacházením s výrobkem

RU  Матрац кокос (Состав: Обивка –67% вискоза, 33% – полиэстер, крепь – полиэстер, набивка – кокосовое 
волокно) Матрац подходит для детей до 3 лет. Следите за тщательным устранением упаковочного материала, 
чтобы предотвратить повреждение здоровья ребенка. Рекомендуем часто проветривать матрацы. Чистить 
только локально чистой тряпочкой и водой.Изделие удовлетворяет требованиям, установленным Постановлением 
Министерства здравоохранения ЧР № 84/2001 Св., о гигиенических требованиях к игрушкам и изделиям для детей в 
возрасте до 3 лет.

HU  Kókuszmatrac (Összetétel: Huzat – 67% viszkóz, 33% - poliészter, merevítés - poliészter bélés - kókuszrost) 3 évesnél 
idősebb gyerek részére. Ügyeljen a csomagolóanyag megfelelő eltávolítására, nehogy a gyermeket sérülés érje. Javasoljuk a 
matrac gyakori szellőztetését. Csak helyileg tisztítsa, tiszta ruhával és vízzel. A termék megfelel a Cseh Köztársaság Egészségügyi 
Minisztériuma által kiadott, a 3 évesnél kisebb gyerekek részére készülő játékok és egyéb termékek higiéniai előírásaira vonatkozó 
84/2001. számú rendelet követelményeinek.

RO  Saltea cocos (Compoziţie: Viscoză – 67%, 33% - poliester,  Armare - poliester Umplutură – fibre de cocos) Salteaua este 
adecvată pentru copii până în trei ani. Fiţi atenţi la înlăturarea materialului de ambalare, pentru a nu se afla în pericol sănătatea 
copilului. Recomandăm aerisirea frecventă a saltelei. Curăţaţi doar local cu o cârpă curată şi apă. Produsul este în acord cu cerinţele 
instituite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Cehe nr. 84/2001 Culegere, despre cerinţele de igienă ale jucăriilor şi 
produsele pentru copiii în vârstă de până în trei ani.

DE  Matratze Kokos (Zusammensetzung: Bezug – 67% Viskose, 33% – Polyester, Versteifung – Polyester Füllung – Kokosfaser) 
Die Matratze ist zweckvoll für Kinder bis zu 3 Jahren. Halten Sie auf ordentliche Entfernung des Verpackungsmaterials, damit nicht 
zur Gesundheitsgefährdung des Kindes käme. Wir empfehlen häufiges Lüften der Matratze. Nach dem Waschen den Bezug leicht 
feucht aufziehen. Das Erzeugnis erfüllt die Forderungen der vom Gesundheitsministerium ČR erstellten Verordnung Nr. 84/2001 Slg., 
über hygienische Forderungen auf Spielzeuge und Erzeugnisse für Kinder im Alter bis zu 3 Jahren.

GB  Mattress coco (Composition: Tidy –67% viscose, 33% – polyester, Reinforcement – polyester, Filling – coir) The mattress 
is advisable for children up to 3 years. Be particular in proper removing of the sheathing material, in order not to come to a harm 
of children’s health. We recommend often airing of the mattress. Pull on the tidy after washing lightly moist. The product fulfils the 
requirements stated by the proclamation from the Health Office ČR no. 84/2001 digest, about the hygienic demands on toys and 
products for children at the age up to 3 years.

PL  Materac kokos (Skład: pokrowiec – 67% wiskoza, 33% – poliester, usztywnienie - poliester, wypełnienie – włókno 
kokosowe) Materac jest odpowiedni dla dzieci do 3 lat. Trzeba zadbać o usunięcie opakowań, żeby zapobiec zagrożeniu zdrowia 
dziecka. Polecamy częste wietrzenie materaca. Czyścić tylko miejscowo przy pomocy szmatki i wody. Produkt spełnia wymagania 
ustalone  Rozporządzeniem Ministerstwa zdrowia ČR nr. 84/2001 Dz.u. dotyczące wymogów higienicznych zabawek i wyrobów dla 
dzieci do 3 lat.

SK  Matrac kokos (Zloženie: povliečka – 100% bavlna, 33% – polyester, výstuž – polyester, výplň – kokosové vlákno) 
Matrac je vhodný pre deti do 3 rokov. Dbajte na riadne odstránenie obalového materiálu, aby nedošlo k poškodeniu 
zdravia dieťaťa. Doporučujeme časté vetranie matrace. Čistiť iba miestne čistou handričkou a vodou. Výrobok spĺňa 
požiadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva ČR č. 84/2001 Zb., o hygienických požiadavkách na hračky  
a výrobky pre deti do 3 rokov. 

Zdzislaw Krajewski - Scarlett
Velkoobchod s kojeneckým zbožím

Drahenská ul. 500,
417 31 Novosedlice u Teplic
tel./fax: +420 417 535 770

www.scarlett.cz
e-mail: info@scarlett.cz

IČO: 62744763

Sušit ve vodorovné poloze
Сушить в горизонтальной позиции /  
Vízszintes helyzetben szárítsa / Uscaţi la  

orizontal / Trocknen in waagerechter Lage 
/ To dry at horizontal position / Suszyć w 

pozycji poziomej / Sušiť vo vodorovnej polohe 

Nežehlit 
Не гладить  / Ne vasalja / 
Nu călcaţi / Nicht bügeln / 

Not to iron wash  
/ Nie prasować / Nežehliť

Nebělit
Не отбеливать /  

Ne fehérítse / Nu albiţi /  
Nicht bleichen / Not to bleach 

/ Nie bielić / Nebieliť

Nesušit v bubnové sušičce
Не сушить в барабанной сушилке / Dobos 

szárítógépben ne szárítsa / Nu uscaţi în 
uscătorul automat / Nicht trocknen in einem 

Trommeltrockner / Not to dry at a tumble 
dryer / Suzyć w suszarce bębnowej  

/ Nesušiť v bubnovej sušičke

Teplota praní
Температура стирки / Mosási 

hőmérséklet / Temperatura de 
spălare / Waschtemperatur/  

Washing temperature / Temperatura 
prania / Teplota prania


