
 

 

 
 
Gratulálunk! Az Optimo termékkel,  
Ön nagyon jól választott! 
 
Ennek az osztrák minőségi terméknek az előállítása több évtizedes gyártási tapasztalatra és  
alvási kutatásra vezethető vissza. A teljes kényelem érdekében válasszon Optimo matracához azonos márkájú  
ágyrácsot, alátámasztást. Ehhez a gyártás folyamán a legkiválóbb alapanyagokat dolgozzák fel,  
amelyek sok-sok éven keresztül gondoskodnak a megfelelő fekvési komfortról és maximális kényelemről. 
 
 
 

Tudnivalók az egészséges alvásról 
 

Az optimális alvási hőmérséklet 
A mély és pihentető alváshoz a legideálisabb hőmérséklet 14 °C és 17 °C között van, 40-60%-os páratartalom mellett. 
A megfelelő légáteresztés 
Javasoljuk, hogy alvás után szellőztesse ki a helyiséget ahol aludt, hogy a matracban felgyülemlett verejték és nedvesség elpárologhasson. 
Amennyiben a matrac alatt zárt ágyneműtartó van, alkalmanként emelje meg a matracot, hogy az alulról is átszellőzzön. 
Mindig friss fekvőfelület 
Időnként forgassa meg a matracot úgy, hogy nem csak az alsó és felső oldalt forgatja meg, hanem a fej és lábrész irányát is cseréli. 
A matracnak így hosszabb lesz az élettartama. Azoknál a matracoknál ahol a matracmag asszimetrikus, csak a fej és lábrészt forgassa meg. 
Könnyű ápolás 
Mosható huzatoknál egy alkalommal csak a huzat felét mossa ki. A cipzárnak köszönhetően a két huzatrész könnyen szétválasztható. 
Kérjük vegye figyelembe a tisztítási címke utasításait. 
Az első használat után a matrac és annak huzata igazodik a testformához. Mosás után a huzat átmenetileg kissé merevvé vállhat. 
 
2 év garancia az Optimo szett elemeire: 
 
A garancia az Optimo szakkereskedésekben történő vásárlás esetén érvényes minden, a törvényben előírt szabályozással együtt.  A 
garanciaszolgáltatással a garanciális idő nem szűnik meg és nem indul újra. 
 
A garancia az alábbi esetekben nem érvényes: 
 
• Hibásodás nem rendeltetésszerű használat esetén. Pl: túlterhelés, rongálás, átalakítás 
• Kár elektromos berendezések használata által, vagy az elektromos elemek egyéni szerelése által. (Kivéve a gyártó szerelése esetén) 
• Természetes használat során keletkező amortizáció. Pl: „elfáradt“ rugó, alkatrész, műanyag elemek 
• Matrachuzat, forgatófül és szövetek, huzatok 
• Koszolódás 
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10 év garanciaszolgáltatás: 
 

Az első 2 évre teljes garancia érvényes a vásárlást igazoló blokk vagy számla bemutatása esetén. Ebben az időszakban minden 
meghibásodásra szavatosságot vállalunk javítás vagy csere erejéig, amely az alapanyag meghibásodására vezethető vissza. 
 
Ezt követően a garancia az alábbiak szerint módosul: 
 
A 3. évtől kezdődően az alábbiak szerint változik a garancia szolgáltatás: 
A 3. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 80 %-ra vonatkozik 
A 4. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 70 %-ra vonatkozik 
A 5. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 60 %-ra vonatkozik 
A 6. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 50 %-ra vonatkozik 
A 7. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 40 %-ra vonatkozik 
A 8. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 30 %-ra vonatkozik 
A 9. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 20 %-ra vonatkozik 
A 10. évtől a garanciaszolgáltatás a vételár 10 %-ra vonatkozik 
 
Az e fölött keletkező költségek a vevőt terhelik 
 
Szerelés, javítás: a 3. évtől kezdődően a javítási költségek egy előzetes árajánlatot követően a vevőt terhelik 
• Garanciális szolgáltatás esetén a garancia ideje nem szakad meg és nem kezdődik előről 
• A motorra és elktromos alkatrészekre kizárólag a törvényben előírt 2 éves garancia vonatkozik 
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