
Termo spalna vreča za 

preživetje v ekstremnih 

razmerah SurvivalBlanket 
M264: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Termo spalna vreča SurvivalBlanket. 

Prednosti 

• Ena najbolj naprednih odej na trgu, 

• izjemno lahek večnamenski pripomoček za kampiranje ali preživetje v naravi, 

• uporabite jo kot talno prevleko, prevleko ta šotor, odejo prvo pomoč in drugo. 

• ponaša se z legendarno vzdržljivostjo - Odporna je na trganje in luknjanje, 

• vodoodporni material odlično in tiho ščiti pred vetrom, 

• uporabite jo lahko tudi za izdelavo bivaka, 

• zadrži kar 90% telesne toplote in varuje pred podhladitvijo, 

• primerna za uporabo v ekstremnih razmerah - naj gre za dež, močan veter, meglo ali sneg, 

• če se ekstremne okoliščine pojavijo naenkrat, jo boste preprosto razprli in se zavili vanjo, 

• zaradi žive oranžne barve, vas bodo reševalci lažje in hitreje opazili. 

• univerzalna velikost za eno osebo (90 x 210 cm), 

• je lahko in majhna, da jo enostavno pospravite v nahrbtnik ali avto. 

 

Uporaba 

SurvivalBlanket je odlična za večnamensko uporabo. Uporabimo jo lahko kot talno prevleko, zaščito pred 

dežjem in vetrom, zaklon ali spalno vrečo. 

SurvivalBlanket je primerna predvsem za zimske čase, saj zaradi svoje sestave zadrži do 90% vaše telesne 

temperature. Pomaga ohranjati telesno temperaturo in ščiti pred podhladitvijo. Odlikujejo jo tudi številne 

druge pomembne lastnosti, ki jo ločujejo od tradicionalnih spalnih vreč. Zlahka jo boste razprli. Je trpežna 

- se ne raztrga, če jo režete ali luknjate. Je tiha in jo učinkovito uporabite v močnem vetru. Pomembna 

lastnost je tudi zunanjost – živa oranžna barva, ki jo reševalci hitreje najdejo. 

 Opozorila 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 



Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje 

in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z 

odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.  

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali 

pogoltnejo majhne delce. 
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