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Használati útmutató 
 

Cég adatok: 

Név: Revor International Kft. 

Cím: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út. hrsz. 162. 

Adószám: 13165068-2-10 

 

Annak érdekében, hogy matraca, valamint kárpitozott termékei hosszú 

ideig megőrizzék minőségi tulajdonságaikat és külső megjelenésüket, a 

termék/termékek használatba vétele előtt kérjük tanulmányozza át 

használati útmutatónkat! 

 

Matracok/fedőmatracok mosható huzattal: 
• Allison Basic 

• Allison Plus 

• Emily Basic 

• Jeanne basic 

• Floyd 

• Sally 

• Zelda 

A megfelelő matrac/topper kiválasztása:  

A megfelelő kényelmi szint kiválasztása befolyásolhatja a matrac 

élettartamát és minőségét. A kényelmi szint kiválasztásánál a testalkatot is 
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figyelembe kell venni! Nagyon fontos, hogy a kényelmi szintjének megfelelő 

keménységű és típusú matracot válasszon, ugyanis a rosszul megválasztott 

keménység nem tekinthető garanciális hibának. 

A matrac/topper elhelyezése:  

Matracunkat minden esetben zárt helyiségbe és vízszintes felületre 

helyezzük! A matrac soha ne lógjon túl az ágyalapon! 

• Az ágytest típusa jelentős mértékben meghatározza, hogy a matrac 

mennyire kényelmes és milyen tartós. Egy régi ágytest, vagy egy olyan 

modell, ami nem biztosít megfelelő alátámasztást, a matrac és a topper 

esetében is negatív következményekkel járhat. 

• Ágyrács esetén az ágybetét minimum 75%-a legyen alátámasztva, és a 

lécek közötti távolság ne legyen nagyobb 6 cm-nél! 

• A megfelelően szellőztetett szobában elhelyezett matracok élettartama 

általában hosszabb. A matracok összehajtott vagy függőleges formában 

való tárolása jelentősen csökkenti azok élettartamát.  

• A magas páratartalom és hőmérséklet is negatív hatással lehet a 

matracokra és a topperekre. 

A matrac/topper használata:  

A használat során minden matrac és topper folyamatosan felveszi a test 

formáját, így elnyerve végleges komfortfokozatát. Ez egy teljesen 

megszokott jelenség, az úgynevezett kontúr, amely a használó 

testtömegétől és alakjától függően különböző méretű és alakú lehet.  

• Akár 15%-kal csökkenhet a magasság és 20 %-kal a keménység. Csak 

ennél nagyobb magasságcsökkenésnél vagy keménység veszteségnél 

beszélhetünk gödrösödésről.  

• Az úgynevezett kontúr kialakulására nem vonatkozik a garancia. 

• Tilos a matracot túlterhelni, ugrálni a matracon, vagy nehéz tárgyakat 

huzamos ideig tárolni rajta! 
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A matrac/topper forgatása:  

A használatba vételt követő 3 hónapban célszerű a matracot 2 hetente 

forgatni. 

• Ezt követően elegendő a matracok 1-2 havonta történő átforgatása, 

melyet felváltva, a matrac vízszintes- és függőleges tengelye mentén 

történő 180°-os elforgatásával valósítsunk meg! 

• A matrac rendszeres forgatásának elmulasztása a kényelmi réteg 

egyenletlen tömörödését okozhatja, valamint nagymértékben csökkenti a 

matrac élettartamát.  

A matrac tisztítása, ápolása:  

A matracokat a szennyeződésektől lehetőség szerint óvni kell!  

• A fent felsorolt matracok huzata cipzáros, ezáltal levehető. Mósógépben 

kímélő programon 30°C-on mosható, szárítógépben viszont nem 

szárítható. 

• Apróbb szennyeződések esetén a matrac száraztisztítása javasolt. Erre a 

célra ajánlott és hatékony módszer a szódabikarbónával történő tisztítás: 

o Szórja a szódabikarbónát a matracra, hagyja állni 30 percig, majd 

porszívózza le! 

o Amennyiben szeretné illatosítani is, a szódabikarbónára felvitel 

előtt cseppentsen pár csepp illóolajat! 

o Makacsabb foltók esetén hideg víz, egy kevés só és szódabikarbóna 

elegye javasolt, de nagyon fontos, hogy a matracot ne áztassa el a tisztítás 

során! 

• Tilos a folyékony tisztítószerek használata! 
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Matracok nem mosható huzattal 
• Anatomic Deluxe 

• Finland Anatomic Deluxe 

• Finland Allison Basic 

• Finland Allison Plus 

• Allison Deluxe 

• Finland Allison Deluxe 

• Allison Memory Deluxe 

• Finland Allison Memory Deluxe 

• Allison Luxury 

• Finland Allison Luxury 

• Finland Emily Basic 

• Emily Deluxe 

• Finland Jeanne Basic 

• Finland Floyd 

A megfelelő matrac/topper kiválasztása:  

A megfelelő kényelmi szint kiválasztása befolyásolhatja a matrac 

élettartamát és minőségét. A kényelmi szint kiválasztásánál a testalkatot 

figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy a kényelmi szintjének megfelelő 

keménységű és típusú matracot válasszon, ugyanis a rosszul megválasztott 

keménység nem tekinthető garanciális hibának. 
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A matrac/topper elhelyezése:  

Matracunkat minden esetben zárt helyiségbe és vízszintes felületre 

helyezzük. A matrac soha ne lógjon túl az ágyalapon!  

• Az ágytest típusa jelentős mértékben meghatározza, hogy a matrac 

mennyire kényelmes és milyen tartós. Egy régi ágytest, vagy egy 

olyan modell, ami nem biztosít megfelelő alátámasztást, a matrac 

és a topper esetében is negatív következményekkel járhat.  

• Ágyrács esetén az ágybetét minimum 75%-a legyen alátámasztva, 

és a lécek közötti távolság ne legyen nagyobb 6 cm-nél!  

• A megfelelően szellőztetett szobában elhelyezett matracok 

élettartama általában hosszabb. A matracok összehajtott vagy 

függőleges formában való tárolása jelentősen csökkenti azok 

élettartamát.  

• A magas páratartalom és hőmérséklet is negatív hatással lehet a 

matracokra és a topperrekre. 

A matrac/topper használata:  

A használat során minden matrac és topper folyamatosan felveszi a test 

formáját, így elnyerve végleges komfortfokozatát. Ez egy teljesen 

megszokott jelenség, az úgynevezett kontúr, amely a használó 

testtömegétől és alakjától függően különböző méretű és alakú lehet.  

• Akár 15%-kal csökkenhet a magasság és 20 %-kal a keménység. 

Csak ennél nagyobb magasságcsökkenésnél vagy keménység 

veszteségnél beszélhetünk gödrösödésről.  

• Az úgynevezett kontúr kialakulására nem vonatkozik a garancia.  

• Tilos a matracot túlterhelni, ugrálni a matracon, vagy nehéz 

tárgyakat huzamos ideig tárolni rajta! 

A matrac/topper forgatása:  

A használatba vételt követő 3 hónapban célszerű a matracot 2 hetente 

forgatni. 
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• Ezt követően elegendő a matracok 1-2 havonta történő átforgatása, 

melyet felváltva, a matrac vízszintes- és függőleges tengelye 

mentén történő 180°-os elforgatásával valósítsunk meg! 

• A matrac rendszeres forgatásának elmulasztása a kényelmi réteg 

egyenletlen tömörödését okozhatja, valamint nagymértékben 

csökkenti a matrac élettartamát.  

A matrac tisztítása, ápolása:  

A matracokat a szennyeződésektől lehetőség szerint óvni kell!  

• A fent felsorolt matracok huzata cipzáros, cserélhető, nem 

mosható, kizárólag száraz tisztítással tisztítható. 

• Erre a célra ajánlott és hatékony módszer a szódabikarbónával 

történő tisztítás: 

o Szórja a szódabikarbónát a matracra, hagyja állni 30 percig, 

majd porszívózza le.  

o Amennyiben szeretné illatosítani is, a szódabikarbónára 

felvitel előtt cseppentsen pár csepp illóolajat. 

o Makacsabb foltok esetén hideg víz, egy kevés só és 

szódabikarbóna elegye javasolt, de nagyon fontos, hogy a 

matracot ne áztassa el a tisztítás során! 

• Tilos a folyékony tisztítószerek használata! 
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Anatomic matracok 
• Anatomic 

• Finland Anatommic 

• Anatomic Memory 

• Finland Anatomic Memory 

A megfelelő matrac/topper kiválasztása:  

A megfelelő kényelmi szint kiválasztása befolyásolhatja a matrac 

élettartamát és minőségét. A kényelmi szint kiválasztásánál a testalkatot 

figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy a kényelmi szintjének megfelelő 

keménységű és típusú matracot válasszon, ugyanis a rosszul megválasztott 

keménység nem tekinthető garanciális hibának. 

A matrac/topper elhelyezése:  

Matracunkat minden esetben zárt helyiségbe és vízszintes felületre 

helyezzük. A matrac soha ne lógjon túl az ágyalapon!  

• Az ágytest típusa jelentős mértékben meghatározza, hogy a matrac 

mennyire kényelmes és milyen tartós. Egy régi ágytest, vagy egy 

olyan modell, ami nem biztosít megfelelő alátámasztást, a matrac 

és a topper esetében is negatív következményekkel járhat.  

• Ágyrács esetén az ágybetét minimum 75%-a legyen alátámasztva, 

és a lécek közötti távolság ne legyen nagyobb 6 cm-nél!  

• A megfelelően szellőztetett szobában elhelyezett matracok 

élettartama általában hosszabb. A matracok összehajtott vagy 

függőleges formában való tárolása jelentősen csökkenti azok 

élettartamát.  

• A magas páratartalom és hőmérséklet is negatív hatással lehet a 

matracokra és a topperekre. 
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A matrac/topper használata:  

A használat során minden matrac és topper folyamatosan felveszi a test 

formáját, így elnyerve végleges komfortfokozatát. Ez egy teljesen 

megszokott jelenség, az úgynevezett kontúr, amely a használó 

testtömegétől és alakjától függően különböző méretű és alakú lehet.  

• Akár 15%-kal csökkenhet a magasság és 20 %-kal a keménység. 

Csak ennél nagyobb magasságcsökkenésnél vagy keménység 

veszteségnél beszélhetünk gödrösödésről.  

• Az úgynevezett kontúr kialakulására nem vonatkozik a garancia.  

• Tilos a matracot túlterhelni, ugrálni a matracon, vagy nehéz 

tárgyakat huzamos ideig tárolni rajta! 

A matrac/topper forgatása:  

A használatba vételt követő 3 hónapban célszerű a matracot 2 hetente 

forgatni. 

• Ezt követően elegendő a matracok 1-2 havonta történő átforgatása, 

melyet felváltva, a matrac vízszintes-tengelye mentén történő 180°-

os elforgatásával valósítsunk meg! 

• A matrac rendszeres forgatásának elmulasztása a kényelmi réteg 

egyenletlen tömörödését okozhatja, valamint nagymértékben 

csökkenti a matrac élettartamát.  

A matrac tisztítása, ápolása:  

A matracokat a szennyeződésektől lehetőség szerint óvni kell!  

• A fent felsorolt matracok huzata cipzáros, cserélhető, nem 

mosható, kizárólag száraz tisztítással tisztítható. 

• Erre a célra ajánlott és hatékony módszer a szódabikarbónával 

történő tisztítás: 

o Szórja a szódabikarbónát a matracra, hagyja állni 30 percig, 

majd porszívózza le.  

o Amennyiben szeretné illatosítani is, a szódabikarbónára 

felvitel előtt cseppentsen pár csepp illóolajat. 
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o Makacsabb foltok esetén hideg víz, egy kevés só és 

szódabikarbóna elegye javasolt, de nagyon fontos, hogy a 

matracot ne áztassa el a tisztítás során! 

• Tilos a folyékony tisztítószerek használata! 
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Kárpitozott termékek 
• Fix és elektromos boxspringek 

• Fejtámlák 

• Lábvégek 

• Kiegészítők: 

o éjjeliszekrények 

o ágyvég- padok és ládák 

o fotelek 

A kárpitozott bútorokat kizárólag általános lakótérben állítsa fel és 

használja! Ezek a termékek nem alkalmasak nedves, vagy kültéri terekben 

való használatra. 

A bútordarabok minőségének megőrzése érdekében az alábbi dolgokra 

érdemes odafigyelni. 

• Ne ugráljon, valamint ne essen bele nagy erővel a bútorba! 

• Az egyes termékeket kizárólag rendeltetésszerűen használja! 

• Ne üljön rá a fejvégre, illetve a lábvégre, valamint az egyéb láb- és 

funkcionális részekre! Különösen fontos ez az elektromos ágyak 

esetén. Elektromos ágyak használata során, az ágy mozgatása 

csak fekvő pozícióban lehetséges, külön a láb- illetve fej-részen ülni, 

ugrálni tilos! 

• Ne húzza vagy tolja a bútort a padlón! 

• A bútor szállítása vagy áthelyezése során fontos, hogy a lábakra 

ferde állapotban ne essen terhelés, különben az elhajolhat vagy 

eltörhet! 
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• A gyártó által, a boxspring ágyakhoz mellékelt középső, tartó 

lábakat az ágy minőségének megőrzése és a megfelelő 

alátámasztás érdekében minden esetben fel kell szerelni! 

• A bútor a szövet fakulásának megelőzése érdekében folyamatos 

erős fénynek és napsugárzásnak ne legyen kitéve! 

Kárpitozott bútoraink tisztítása:  

A különböző szennyeződések eltávolítására száraz kárpittisztítás javasolt. 

Amennyiben makacsabb folt eltávolításra van szükség, úgy a 

szódabikarbónás tisztítás célravezető lehet.  

o Szórja a szódabikarbónát a kárpitra, hagyja állni 30 percig, 

majd porszívózza le.  

o Amennyiben szeretné illatosítani is, a szódabikarbónára 

felvitel előtt cseppentsen pár csepp illóolajat. 

o Makacsabb foltok esetén hideg víz, egy kevés só és 

szódabikarbóna elegye javasolt, de nagyon fontos, hogy a 

kárpitot ne áztassa el a tisztítás során! 

Folyékony szennyeződés esetén:  

Minden folyadék maradványt gondosan itasson fel! A foltot semmi esetre 

se dörzsölje, mert így a foltot bedörzsölheti a szövetbe! Ezt követően egy 

enyhén nedves szivaccsal, a szövet szálirányának megfelelően óvatos 

mozdulatokkal próbálja eltávolítani a szennyeződést. Amennyiben a folt már 

odaszáradt, javasolt a gőztisztító használata. Makacsabb foltok esetén 

szakember által történő tisztítás javasolt. 

Kémiai tisztítószerek alkalmazása (pl. aceton, alkohol, savak) tilos! A 

tisztítást követően hagyjon elegendő időt a teljes száradásra! 


