
Doelgroep
Vanaf 5 jaar en ouder.

Ondergrond waarop u de speelmat plaatst
Vlakke en schone ondergrond

Uitrollen van de speelmat
Als de speelmat nieuw is of een lange tijd niet is gebruikt  
willen de randen nog wel eens naar boven krullen. Dit zal na 
een kwartier vanzelf uitvlakken en plat komen te liggen. Dit is 
te versnellen door de speelmat over de breedte richting met 
de niet bedrukte zijde boven te leggen, en deze even op  te 
rollen. Hiermee verdeel je de spanning over de mat en zal deze 
sneller vlak gaan liggen (zie illustratie hiernaast)

Opbergen van de speelmat 
Staand en opgerold en met een plakband of in een koker/origi-
nele verpakking opbergen. 
Afgeraden wordt om er een elastiek eromheen te doen omdat 
deze na een paar dagen de speelmat beschadigt, je ziet na het 
uitrollen een naad waar het elastiek heeft gezeten. 

Gebruik
Binnen; zonder schoenen en vlak laten liggen.
Niet in de speelmat inrollen! 
Zie voor verdere instrukties Veiligheidsvoorschriften in dit 
document.

Schoonmaken en drogen
Alleen met water en een doek is deze speelmat goed schoon 
te maken laat deze dan goed drogen voordat er mee gespeeld 
of opgeborgen wordt.

  
 

NEDERLANDS Handleiding

Rol de speelmat uit

Draai de speelmat een kwartslag

Leg de speelmat op zijn kop

Rol de speelmat op



Voor het behoud en de levensduur van deze speelmat is het  
advies om de speelmat binnen te gebruiken en zonder  
schoenen op te betreden. 
De speelmat opgerold op te bergen. 
De speelmat heeft geen een anti slip laag, maar blijft op de 
meeste ondergronden gewoon liggen zonder dat het  
verschuift, test dit even waar de speelmat wordt gebruikt in  
de omgeving waar het komt te liggen. 
Hard of ruw spelen (hard met een voorwerp op de speelmat 
drukken) op de speelmat wordt afgeraden omdat dan de speel-
mat beschadigt zou kunnen raken en lossen stukjes van  
het oppervlak los kunnen komen.

LAAT KINDEREN ONDER 5 JAAR NIET alleen spelen zonder 
toezicht van een ouder wanneer zij op de speelmat spelen, dit 
om verstikkings geveaar te voorkomen omdat het kind zichzelf 
zou kunnen inrollen in de speelmat. 

DE SPEELMAT NIET IN DE MOND STOPPEN OF EROP BIJTEN 
OF KAUWEN!

NIET in de speelmat KNIPPEN of de speelmat OPVOUWEN, 
opgerold opbergen.
 
Leg de speelmat op een schone en vlakke en droge ondergrond.
Zand en andere oneffenheden zouden de speelmat kunnen 
beschadigen waardoor er losse stukjes van de speelmat af  
kunnen komen.

Afnemen en drogen van de speelmat.
Mocht de speelmat nat of vies zijn geworden kan u deze 
gewoon schoonmaken met alleen water en een doek. Laat 
de speelmat dan eerst goed drogen voordat u de speelmat 
gebruikt of weer oprolt en opbergt. 
 
De speelmat mag NIET in contact komen met WARME  
of HETE voorwerpen, OPEN VUUR of VLUCHTIGE  
VLOEISTOFFEN dit kan de speelmat permanent  
beschadigen en tot GEVAARLIJKE SITUATIES LEIDEN. 

Niet wassen

Niet bleken

Mag niet in de droogtrommel

Niet strijken

Niet droogreinigen 

Weggooien: 
Als de speelmat niet meer bruikbaar of beschadigd 
is moet u deze weggooien. De speelmat kan u weg-
gooien (gemaakt van PVC ) in grof huishoudelijk afval 
of groot restafval dat niet in de vuilnisbak past, kun 
je naar de gemeentelijke milieustraat brengen.

Gezondheid 
De speelmatten zijn gemaakt van PVC doek (Bekend staat als  
Frontlit ) Deze bevatten weekmaker om het doek soepel te houden.  
DE SPEELMATTEN MOGEN IN GEEN GEVAL IN DE MOND 
GESTOPT WORDEN OF ER OP BIJEN/KAUWEN. DAN ZOU-
DEN ER WEEKMAKERS VRIJ KUNNEN KOMEN. 
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