
Mata podłogowa pod sprzęt gimnastyczny
Chroni podłogi drewniane i wykładziny dywanowe przed uszkodzeniami

ZAPOBIEGA PRZESUWANIU SIĘ SPRZĘTÓW

PROSTE CZYSZCZENIE

TŁUMI UDERZENIA

WODOODPORNA

MOŻLIWOŚĆ  
DOWOLNEGO ŁĄCZENIA  
przez dołączanie  
kolejnych zestawów

1540 X 800 MM  
Łączne wymiary (z ramą)

• Chroni podłogi drewniane  
i wykładziny dywanowe 
przed uszkodzeniami

• Łączne wymiary:  
1540 x 800 mm (z ramą)

• Zapobiega przesuwaniu się 
sprzętów gimnastycznych

• Możliwość dowolnego 
łączenia przez dołączanie 
kolejnych zestawów

• Proste czyszczenie

• Tłumi uderzenia

• Wodoodporna

Materiał: pianka PE
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DYSTRYBUTOR: 
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG 
HOFSTR. 64, 40723 HILDEN, NIEMCY

FLX-BM-01, CZĘŚĆ NR.: 8001519 
PO43030173, 05/01/2022

WYPRODUKOWANO NA WĘGRZECH

Mata  
podłogowa
pod sprzęt  
gimnastyczny

M1CPGCXG7  HOHENSTEIN HTTI

I N S P I R I N G  C O N F I D E N C E

Zbadano pod kątem zawartości substancji 
szkodliwych i wyprodukowano w sposób 

zrównoważony zgodnie z wytycznymi 
OEKO-TEX®.          www.madeingreen.com



SZANOWNA KLIENTKO!  
SZANOWNY KLIENCIE!

Gratulujemy zakupu maty podłogowej  
marki Crane Fitness.

Produkty Crane Fitness są dobrym  
wyborem, ponieważ są poddawane  
kontroli jakości i spełniają wymogi  
aktualnie obowiązujących norm.

Życzymy przyjemnych i udanych treningów.

WSKAZÓWKI:

Należy dokładnie przeczytać poniższe 
wskazówki i zachować tą instrukcję obsługi, 
tak aby było możliwe skorzystanie z niej w 
przyszłości.

W przypadku przekazywania produktu innej 
osobie razem z produktem należy przekazać 
niniejszą instrukcję obsługi.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
I OSTRZEŻENIA:

Przeznaczenie:

Mata podłogowa jest przeznaczona do 
prywatnego użytku i nie nadaje się do 
zastosowań komercyjnych.

Ostrzeżenia

•  Mata podłogowa nie może być używana 
jako mata do ćwiczeń.

•  Mata podłogowa nie jest przeznaczona 
do treningu terapeutycznego. Produkt 
nie jest wyrobem medycznym!

•  Mata podłogowa jest przeznaczona 
wyłącznie do użytku domowego jako 
mata do podkładania.

•  Podłoże musi być równe i antypoślizgowe.

•  Mata podłogowa nie może być używana 
z włączonym ogrzewaniem podłogowym 
– produkt nie jest odporny na działanie 
wysokich temperatur.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

•  Powierzchnie maty podłogowej są  
odporne na pot, należy je jednak czyścić 
w regularnych odstępach czasu w celu 
zapewnienia higieny.

•  Do czyszczenia nie używać żrących, 
agresywnych lub rysujących środków 
czyszczących, które mogą zniszczyć 
powierzchnię.

•  Czyścić wyłącznie przy użyciu miękkiej, 
niestrzępiącej się ściereczki.

Przechowywanie:

•  Przechowywać matę podłogową  
w suchym, dobrze przewietrzonym  
miejscu. Zakryć matę ręcznikiem w  
celu zabezpieczenia jej przed kurzem.

Utylizacja

Zutylizować zgodnie z przeznaczeniem, aby 
umożliwić ponowne wykorzystanie w sposób  
przyjazny dla środowiska.

Mata podłogowa
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