JAK VYBRAT MATRACI
Dříve než začnete vybírat novou matraci, vzpomeňte si co Vám na staré nejvíce vadilo.
Byla tuhá nebo měkká, nepotily jste se na ní, dal se potah sejmout a vyprat v pračce?
Optimální lůžko by mělo být složeno především z kvalitní matrace a z lamelového roštu.
Tato kombinace nejlépe udržuje páteř v přirozené poloze. Kromě správné polohy páteře je
pro zdravé a kvalitní spaní důležitá rovněž cirkulace vzduchu.
Určitě věnujte pozornost účelu využívání matrace, zvláště pro pravidelné každodenní
spaní. Zde využijte materiálů s dlouhou živostností a to hlavně viscoelastických pěn
( tzv. paměťových pěn). Tato pěna nabízí unikátní pocit při ležení z důvodu reakce této
jedinečné pěny na teplotu a dokonale se tím přizpůsobí anatomii lidského těla. Paměťový
efekt eliminuje mikroprobuzení, které narušuje spánkové cykly a přispívá k hlubšímu
spánku. Dále mezi kvalitní materiály patří díky své měkosti, elasticidě a tvarové stálosti
latex. Velmi vysokých kvalit dosahují materiály z HR-studených pěn, které mají výbornou
elasticitu a prodyšnost. Do popředí se rovněž dostávají Pur pěny s částečným podílem
přírodního oleje jako je Bio pěna, BioGreen pěna, Eukalyptová pěna. Pro zvýšení odvodu
par z vlhkosti vyloučené během spánku je možno využít koňské žíně a kokosové vlákno.
Všechny tyto materiály při důmyslně sestavených vrstvách matrace zajistí vysoký
hygienický standart a kvalitní spánek včetně regenerace těla.
Důležité je při výběru matrace nezapomenout na jakou zátěž bude použita - nabízíme
nosnosti matrací v rozmezí 90 až 150 kg- přehled najdete uceleně v ceníku matrací.
Matrace do dvoulůžek doporučujeme volit jako dvě samostatné. Matrace lze pak
samostatně polohovat, nabízí se možnost výběru vhodné strany pro každého uživatele,
lepší manipulaci a zamezení rušivého pohybu při otáčení partnera.
V poslední době se velmi preferuje tvrdost matrace. Uvádí se obvykle v rozsahu 1 až 7
( 1 nejměkší - 7 nejtvrdší) – přehled najdete uceleně v ceníku a popisu matrací.
Mejměkčí jsou matrace latexové nebo z HR pěn. Nejvíce používané jsou středně tuhé
matrace, které dostatečně udržují páteř v rovině. Tužší matrace bývají vyztuženy
kokosovým vláknem nebo koňskými žíněmi.
Potahy na matrace lze vybírat z několika funkčních typů. Všechny potahy jsou snímatelné
a pratelné do 60 °, díky tomu se zvyšuje hygiena lůžka.
Průměrná životnost matrace se pohybuje v rozmezí 6-ti až 10-ti let. Použití správného
lamelového roštu prodlužuje životnost matrace a možnost otáčení matrace rovněž.
Především s ohledem na hygienické hledisko doporučujeme po uplynutí její životnosti ji
vyměnit za novou.
Matrace vyrábíme ve všech typizovaných rozměrech a jsme schopni vyrobit i individuální
rozměry dle požadavku zákazníka. Pro výběr matrace doporučujeme navštívit náš
schowroom, kde Vám pomůžeme s vytipováním té nejvhodnější matrace pro Vás.
Srovnávejte srovnatelné- pamatujete, že cenu matrace ovlivňuje typ použitého materiálu,
jeho objemová hmotnost, ale také celkové konstrukční řešení.
Navíc v posteli strávíte až třetinu svého života, proto nepodceňujte kvalitu toho na čem
trávíte tolik času.

