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Podložka na cvičení MASTER® 
MAS4A141 Podložka na cvičení MASTER Yoga EVA - 173 x 60 cm  
MAS4A143 Podložka na cvičení MASTER Yoga PVC - 173 x 61 cm 
MAS4A340 Podložka na cvičení MASTER® Yoga NBR 10 mm - 183 x 61 cm 
MAS4A341 Podložka na cvičení MASTER® Yoga PVC 8 mm - 173 x 61 cm  
Použití: Podložka je výborným doplňkem ke cvičení, je poddajná a dobře pohlcuje nárazy, takže díky 
ní bude trénink pohodlnější.  
Skladování: Skladujte na suchém a čistém místě. Nesušte na radiátorech a šňůrách, které mohou na 
podložce vytvořit permanentní otlaky. Nevystavujte slunci a vodě, materiál křehne a zkracuje se mu 
tak životnost. Vlhkou či mokrou podložku neskladujte v igelitu či uzavřeném prostoru.  
Údržba: Podložku omývejte vlažnou mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte ředidla či jiné agresivní 
čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte vroucí vodu či páru, může dojít k deformaci podložky.  
 
Bezpečnostní upozornění: 

- Nevystavujte podložku nadměrným teplotám 
- Nevystavujte podložku přímému slunečnímu světlu 
- Skladujte na suchém a čistém místě.  
- Pro čištění používejte pouze mýdlovou vodu, nepoužívejte žádné agresivní čisticí 

prostředky 
- Po čištění nechte podložku důkladně uschnout 
- Na podložce neprovádějte žádné úpravy 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 
záruku 2 roky ode dne prodeje. 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním 
v nesouladu se záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením 
vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice 
servis@mastersport.cz 
www.mastersport.cz
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Podložka na cvičenie MASTER® 

MAS4A141 Podložka na cvičenie MASTER Yoga EVA - 173 x 60 cm - zelená, ružová 
MAS4A143 Podložka na cvičenie MASTER Yoga PVC - 173 x 61 cm 
MAS4A340 Podložka na cvičenie MASTER® Yoga NBR 10 mm - 183 x 61 cm 
MAS4A341 Podložka na cvičenie MASTER® Yoga PVC 8 mm - 173 x 61 cm  
 
Použitie: Podložka zaistí pohodlné cvičenie, je poddajná a pohltí nárazy. 

 
Skladovanie: Skladujte na suchom a čistom mieste. Nesušte podložku na radiátoroch a šnúrach - 
vytlačí sa do nej ryhy a nevráti sa späť. Nevystavujte slnku a vode, materiál krehne a stráca životnosť. 
Neskladujte vlhkú či mokrou podložku v igelite alebo uzavretom priestore. 

 
Údržba: Podložku umývajte vlažnou mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte riedidlá či iné agresívne 
čistiace prostriedky. Nikdy nepoužívajte vriacu vodu či paru, môže dôjsť k deformácii podložky. 

 
Bezpečnostné upozornenie: 

- Nevystavujte podložku nadmerným teplotám 
- Nevystavujte podložku priamemu slnečnému svetlu 
- Skladujte na suchom a čistom mieste. 
- Na čistenie používajte iba mydlovú vodu, nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky 
- po čistení nechajte podložku dôkladne uschnúť 
- Nerobte podložke žiadne úpravy 
 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému 
majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja. 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, 
užívaním v nesúlade so záručným listom 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní  
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi 
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 
rozmermi  
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Yoga mat MASTER® 

MAS4A141  MASTER Yoga EVA - 173 x 60 cm 
MAS4A143  MASTER Yoga PVC - 173 x 61 cm 
MAS4A340  MASTER® Yoga NBR 10 mm - 183 x 61 cm 
MAS4A341  MASTER® Yoga PVC 8 mm - 173 x 61 cm  

 
Using: The mat is a perfect accessories for exercise, it is flexible and absorbs shock, so it will make 
training more comfortable. 
Storage: Store in a dry and clean place. Do not expose to radiators and hot subjects that can cause 
permanent damages on the mat. Do not expose the sun and water a lot, the material becomes weak 
and shortens its life. Do not store wet mat in a poly bagd  or any closed space. 
Maintenance: Wash the washer with lukewarm soapy water. Never use any aggressive detergents. 
Never use boiling water or steam. It can caused  deforming of the mat. 
 
Warnings: 
- Do not expose to excessive temperatures 
- Do not expose to direct sunlight 
- Store in a dry and clean place 
- Use only soapy water for cleaning, do not use any aggressive detergents 
- After cleaning, allow mat  to dry 
- Do not make any adjustments on the mat 

 

WARRANTY 
for other countries 

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser. 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or 
intentional damage, neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for 
damages for loss of use. 
 
This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 
© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, 
distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others. 
Reproduction prohibited! 

 

Address of local distributor:  


