
NÁVOD  K POUŽITÍ  A OŠETŘOVÁNÍ
TATAMI GYM 20, TATAMI klasik 24,

TATAMI EKONOMIK 20 a TATAMI EVA 20

I. Určení
Tatami je určeno k použití jako sportovní povrch z důvodu ochrany pohybového ústrojí, 
zejména nohou při prudkém dopadu na podložku nebo při pádu.

II. Popis
Tatami je deska čtvercového tvaru vyrobená z pěnového polyetylénu.
Na všech stranách je vybavena speciálním zámkovým systémem, který umožňuje skládání 
jednotlivých desek do celistvé plochy sloužící ke cvičení. Odchylky v odstínu barvy nemají 
vliv na správnou funkci výrobku, zejména pak na změnu podmínek pro cvičení z hlediska 
bezpečnosti. Vlivem změn teploty prostředí může docházet ke změně rozměrů tatami. 
Výrobek je doporučeno používat na volné ploše bez olištování. Výsledné roztažení materiálu 
a jeho průběh jsou závislé na intenzitě používání povrchu.

III. Používání
K použití tatami je nezbytná rovná a pevná plocha zbavená nečistot. Před prvním použitím 
tatami umyjte vlažnou vodou se saponátem a nechte volně oschnout. Tatami je možno 
provozovat při pokojové teplotě, chráněné před účinky přímého slunečního záření. Z důvodu 
bezpečnosti je v rámci pravidel jednotlivých sportovních disciplín určena bezpečnostní zóna, 
obvykle začínající ohraničením z desek červené barvy. Základní plochu pro výcvik pak tvoří 
odlišná barva desek (modrá, zelená, antracit). Toto uspořádání se doporučuje vždy 
dodržovat. Při rozkládání a skládání tatami do plochy není dovoleno používat žádné nástroje. 
Není dovoleno je zašlapávat, tj. používat nohou při spojování jednotlivých desek. Na tatami 
lze cvičit pouze bez obuvi.

IV. Údržba
Tatami je doporučeno čistit vlažnou vodou s použitím běžných saponátů (šamponováním) s 
následným volným schnutím.

V. Skladování
Tatami je možno skladovat v rozloženém stavu při pokojové teplotě v suchu ve větrané 
místnosti, jednotlivé desky volně poskládané na sobě, na bezpečném místě, kde nemůže 
dojít k ohrožení osob eventuálním pádem, pokud jsou díly naskládány do větší výšky. Tatami 
chraňte před vystavením teplotám nad 85 st.C.

VI. Záruka
Po dobu 24 měsíců se na výrobek vztahuje záruka na vady vzniklé vadou materiálu nebo 
chybou výroby. Záruka vylučuje chyby vzniklé opotřebením, neoprávněnou úpravou nebo 
opravou výrobku, špatným způsobem skládání do plochy, špatným skladováním, nedbalostí 
nebo při použití jiným způsobem, než který je doporučen v tomto návodu. 
Záruku lze uplatnit při předložení prodejního dokladu u dodavatele.
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