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Type approved
Safety
Regular Production
Surveillance

idealna podczas kempingu i w czasie wolnym
MATA SAMOPOMPUJĄCA

Dystrybutor: 
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, NIEMCY

FLX-SM-03, PO43001487 
Art.-Nr.: 4587
12/06/2019

SERWIS

flexxtrade-pl@teknihall.com 

00800 / 78747874 
(Połączenie bezpłatne, nie dotyczy telefonów 
komórkowych)

Art.-Nr.: 4587 12/06/2019

KOLOR: 
CZARNY

 Wysoki komfort leżenia dzięki bardzo grubej poduszce z pianki 
powietrznej

 Duża powierzchnia do leżenia 
 Bardzo dobrze izoluje od zimna i wilgotnego podłoża
 Małe wymiary po złożeniu
 Wygodna do transportowania i przechowywania 
 Z zaworem o wysokiej wydajności: wyższa przepuszczalność 
powietrza, dzięki temu lepszy efekt „samopompowania”,  
szybsze spuszczanie powietrza, większa odporność  
na uszkodzenia.

WYMIARY: 
188 x 66 x 5 cm

CIĘŻAR

1.670 g
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Regular Production
Surveillance

idealna podczas kempingu i w czasie wolnym
MATA SAMOPOMPUJĄCA

Dystrybutor: 
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, NIEMCY

FLX-SM-03, PO43001487 
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SERWIS

flexxtrade-pl@teknihall.com 

00800 / 78747874 
(Połączenie bezpłatne, nie dotyczy telefonów 
komórkowych)
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KOLOR: 
NIEBIESKI

 Wysoki komfort leżenia dzięki bardzo grubej poduszce z pianki 
powietrznej

 Duża powierzchnia do leżenia 
 Bardzo dobrze izoluje od zimna i wilgotnego podłoża
 Małe wymiary po złożeniu
 Wygodna do transportowania i przechowywania 
 Z zaworem o wysokiej wydajności: wyższa przepuszczalność 
powietrza, dzięki temu lepszy efekt „samopompowania”,  
szybsze spuszczanie powietrza, większa odporność  
na uszkodzenia.

WYMIARY: 
188 x 66 x 5 cm

CIĘŻAR

1.670 g



idealna podczas kempingu i w czasie wolnym
MATA SAMOPOMPUJĄCA
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Type approved
Safety
Regular Production
Surveillance

KOLOR: 
ZIELONY

Dystrybutor: 
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, NIEMCY

FLX-SM-03, PO43001487 
Art.-Nr.: 4587
12/06/2019

SERWIS

flexxtrade-pl@teknihall.com 

00800 / 78747874 
(Połączenie bezpłatne, nie dotyczy telefonów 
komórkowych)

Art.-Nr.: 4587 12/06/2019

 Wysoki komfort leżenia dzięki bardzo grubej poduszce z pianki 
powietrznej

 Duża powierzchnia do leżenia 
 Bardzo dobrze izoluje od zimna i wilgotnego podłoża
 Małe wymiary po złożeniu
 Wygodna do transportowania i przechowywania 
 Z zaworem o wysokiej wydajności: wyższa przepuszczalność 
powietrza, dzięki temu lepszy efekt „samopompowania”,  
szybsze spuszczanie powietrza, większa odporność  
na uszkodzenia.

WYMIARY: 
188 x 66 x 5 cm

CIĘŻAR

1.670 g



idealna podczas kempingu i w czasie wolnym
MATA SAMOPOMPUJĄCA
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Type approved
Safety
Regular Production
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Dystrybutor: 
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, NIEMCY

FLX-SMRP-01, PO43001487 
Art.-Nr.: 4587
12/06/2019

SERWIS

flexxtrade-pl@teknihall.com 

00800 / 78747874 
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Art.-Nr.: 4587 12/06/2019

KOLOR:
ANTRACYT

MAŁE 
WYMIARY PO 
SPAKOWANIU

 Bardzo dobrze izoluje od zimna i wilgotnego podłoża
 Małe wymiary po spakowaniu
 Wygodna do transportowania i przechowywania 
 Z zaworem o wysokiej wydajności: wyższa przepuszczalność 
powietrza, dzięki temu lepszy efekt „samopompowania”,  
szybsze spuszczanie powietrza, większa odporność  
na uszkodzenia.

WYMIARY: 
180 x 60 x 3,5 cm

CIĘŻAR

1.230 g



ROZWIJANIE I DMUCHANIE
• Zwolnić paski elastyczne poprzez przełożenie ich przez zewnętrzne krawędzie maty, 

rozłożyć matę na podłodze.
• Otworzyć zawór przez obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uwaga: Zatyczkę zaworu wolno tylko odkręcać. 
Nie zdejmować zatyczki! Mata samoczynnie napełni się  powietrzem.

• Następnie lekko zakręcić zawór.  
Uwaga: Nie dokręcać zbyt mocno  zatyczki zaworu, w przeciwnym razie wewnętrzny 
 pierścień uszczelniający może zostać uszkodzony!

• Dodatkowe dmuchanie maty może zwiększyć  jej twardość. Należy pamiętać o tym, że 
w przypadku nowej  maty, która przez dłuższy czas była przechowywana w  zwiniętym 
stanie, napełnianie powietrzem może trwać do 15 minut. Przed  pierwszym użyciem matę 
należy  na kilka godzin rozłożyć z otwartym  zaworem (np. na noc), aby rdzeń piankowy 
mógł się całkowicie rozprężyć.

USUWANIE POWIETRZA I ZWIJANIE
OTWARTY ZAMKNIĘTY

• Całkowicie otworzyć zawór (odkręcić zatyczkę zaworu, lecz  jej nie zdejmować!) i zwinąć 
matę, zaczynając od przeciwległego  końca w kierunku zaworu, lekko dociskając. W ten 
sposób  powietrze zostanie usunięte z rdzenia piankowego. Po całkowitym zwinięciu  maty 
zamknąć zawór. 

• W celu ściślejszego zwinięcia matę można   ponownie rozwinąć z zamkniętym zaworem. 

Pozostałe  powietrze nagromadzone na końcu maty można usunąć przez  otwarcie zaworu. 
Następnie natychmiast zamknąć  zawór.

• Paski elastyczne można teraz wygodnie założyć na zwiniętą matę.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE
• Mimo że materiał maty jest hydrofobowy, nie należy przechowywać mokrej lub zwilżonej 

maty, aby uniknąć powstawania pleśni. Zwijać wyłącznie suchą matę.
• Matę można czyścić wilgotną szmatką  z dodatkiem mydła. Zawór powinien być zamknię-

ty, aby woda nie przedostawała się do środka maty.
• Mata nie nadaje się do prania w pralce.
• Nie używać maty w pobliżu otwartego ognia lub pieca.
• W celu uniknięcia uszkodzenia maty nie  używać jej na kamienistym podłożu.
• Mata nie może być używana w wodzie lub do pływania. Mata nie utrzymuje się na  

powierzchni wody, dlatego nie może być używana jako pomoc do pływania. Ponadto 
słona i  chlorowana woda uszkadza powierzchnię maty.

• Ewentualne dziury lub nieszczelności w samopompującej macie można naprawić przy 
użyciu standardowego zestawu do naprawy dziur w materacach dmuchanych, dostępnego 
w handlu. Należy kupić zestaw do materiału ze 100 % poliestru. Naprawić uszkodzenie  
w sposób zalecany przez producenta zestawu.

•  Max. obciążenie  do 110 kg 
•  OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się do pływania!
•  Produkt samopompujący! 

Pompowanie nie jest wymagane.

INSTRUKCJA

MATA SAMOPOMPUJĄCA


