
 

                

                      JAK VYBRAT ROŠT 

 
 
 
Optimální lůžko musí být složeno z kvalitní matrace a z roštu. Tato kombinace nejlépe 
udržuje páteř v přirozené poloze. Rošt je vedle matrace další důležitou součástí lůžka. 
Kromě správné polohy páteře je pro zdravé a kvalitní spaní rovněž důležitá funkce 
cirkulace vzduchu. Toto všechno v dnešní době nejvíce splňují lamelové rošty. 
Dobrý lamelový rošt bývá složený z většího počtu pružných lamel s možností regulace  
tuhosti v nejzatíženějších místech.  
 
Rozhodli jste se tedy kupovat rošt. Nejlepší volbou je kupovat ho společně s matrací.  
Ne každá matrace je vhodná pro daný typ roštu a naopak ne každý rošt je vhodný k dané 
matraci. U lamelových roštů je vždy výhodnější větší počet lamel, aby mezery mezi 
lamelami nebyli příliš veliké a nedocházelo k deformaci matrace. Některé typy roštů mají 
zdvojenou lamelu, ramenní kolébku, jsou polohovatelné mechanicky nebo pomocí motoru 
a mohou tak zvýraznit anatomické parametry zónové matrace. 
 
Rošt postele by měl být dostatečně prodyšný a měl by Vás unést. Rošt hraje zásadní roli 
v hygieně lůžka, protože zajišťuje odvětrání vlhkosti z matrace zespodu. 
Z tohoto důvodu je lamelový rošt mnohem vhodnější než pevná a neprodyšná podložka.  
 
Nejjednodušší lamelové rošty mají malý počet pevně uchycených lamel. Je proto lepší 
zvolit rošt co s největším počtem lamel uložených ve výkyvných nebo kaučukových 
pouzdrech, aby se tím mohlo co nejlépe reagovat na zatížení, které matrace nevyrovná.  
Obecně tedy platí, že rošt přebírá zatížení od matrace a rovnoměrně ho rozkládá. Čím je 
větší výška matrace, tím více váhy rozprostře sama a naopak. Rošt tedy pomáhá matraci  
a prodlužuje její životnost.  
 
Důležité jako při výběru matrace nezapomenout na jakou zátěž potřebujeme rošt – přehled  
nosností roštů najdete uceleně v ceníku lamelových roštů a u každého typu roštu.  
 
Rošty dělíme na pevné nepolohovací, polohovatelné mechanicky nebo pomocí motoru. 
Rošty je možno dále vyztužit zdvojenou lamelou, osadit ramenní kolébkou nebo je zhotovit 
jako výklopné rošty, které umožní přístup do postele z boku postele nebo z jejího čela.  
Tyto výklopné rošty je možno osadit plynovými písty pro snadnější vyklápění.  
 
Pro výběr roštu doporučujeme navštívit náš schowroom, kde Vám pomůžeme        
s vytipováním nejvhodnějšího typu pro Vás. 
 
Srovnávejte srovnatelné- pamatujete, že cenu roštu ovlivňuje typ použitého pouzdra 
lamely, celkový počet lamel, ale také celkové konstrukční řešení. 
 


