
Rekreační lehátko ANITA 2, 180 x 70 cm 

 

Technický popis: 

Rekreační lehátko ANITA 2 je určeno pro rekreační 

příležitostný odpočinek. 

Lehátko je vyrobenou metodou vulkanizace a je tvořeno 

nafukovacími komorami, které jsou členěné příčnými a 

podélnými přepážkami. Nafukovací ventily jsou umístěny 

ve slepeném okraji na podélné straně lehátka. 

Povrch lehátka je vyroben z bavlněné tkaniny 

s jednostranným vzduchotěsným nánosem kaučukové 

směsi ošetřené proti slunečnímu záření. 

Vnitřní přepážky se skládají z bavlno-polyesterové 

tkaniny s oboustranným nánosem kaučukové směsi a 

polypropylenové netkané textilie. 

K nafukování lehátka slouží pryžové ventily s plastovým 

kolíčkem, který slouží k udržení vzduchu uvnitř lehátka. 

Rozměry lehátka v nenahuštěném stavu: 180 x 70 cm 

Hmotnost lehátka: 1,7 kg ± 10% 

Hořlavost lehátka: lehátko je lehce hořlavé a pro hašení se 

používají vodní, práškové nebo pěnové hasící přístroje. 

Zdravotní nezávadnost: pro osoby starší 3 let jsou použité 

materiály hodnoceny jako zdravotně nezávadné 

Pokyny pro používání a ošetřování nafukovacího lehátka: 

• Lehátko vyndejte z obalu, rozložte na rovném 

povrchu zbaveném ostrých předmětů a 

zkontrolujte, zda není poškozeno. 

• Do ventilů se nesmí dostat tekutiny, drobné 

předměty ani jiné nečistoty. 

• Lehátko hustěte ruční nebo nožní pumpou přes 

ventily. Nedoporučujeme hustit tlakovým 

vzduchem. 

• Lehátko hustěte na 0,1 MPa max. na 0,2 MPa 

(kontrolujte hmatem – lehátko pruží). 

• Po nahuštění lehátka nasaďte na ventily uzávěry. 

• Při náhlém zvýšení teploty okolí (např. vytažení 

lehátka na slunce) dochází v lehátku ke zvýšení 

tlaku. Proto při zvýšené teplotě odpusťte 

z lehátka část vzduchu, aby přetlakem nedošlo 

k poruše spojů. 

• Lehátko se čistí šamponováním – na hubku 

naneste roztok mýdla nebo běžného 

saponátového přípravku, lehátko vyčistěte a 

opláchněte čistou vodou. 

 

 

 

Oprava: 

Záruční opravy provádí výrobce. Drobné opravy se 

provádí lepící soupravou na cyklistické duše.  

 

Záruční servis zajišťuje výrobce:  

GUMOTEX Coating, s. r. o.  

Mládežnická 3062/3a  

690 02 Břeclav  

Česká republika  

 

Skladování: 

Lehátko skladujte vždy suché a čisté na tmavém a suchém 

místě při pokojové teplotě (15-35 ° C) z dosahu ostrých 

předmětů, hlodavců a chemických látek jako je olej, 

benzin, toluen, aceton, petrolej a podobná rozpouštědla. 

Skladujte minimálně 1,5 m od zdroje sálavého tepla. 

Záruka: 

Na lehátko je poskytována záruka 24 měsíců od data 

prodeje při dodržení pokynů na užívání, skladování a 

ošetřování. 

Životnost: 

Životnost výrobku je závislá na podmínkách užití a 

dodržení předepsané údržby.  

Balení: 

Lehátko se balí do textilního vaku nebo polyethylenového 

obalu. 

Likvidace: 

Lehátko včetně příslušenství se likviduje s komunálním 

odpadem. 

Polyethylenový obal je recyklovatelný nebo se likviduje 

s komunálním odpadem. 

Polyethylenový obal nebo vak nenechávejte v dosahu dětí! 

Při navlečení na hlavu hrozí udušení! 

UPOZORNĚNÍ 

Lehátko není určeno pro použití na vodě a jako 

záchranný prostředek!!! 

Lehátko není vhodné pro děti do 3 let. 

 

Výrobce: GUMOTEX Coating, s.r.o.; Mládežnická 3062/3a, 

690 02 Břeclav; tel.: 519 314 111

 


