
                 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?   
Na začátku je potřeba si ujasnit za jakým účelem matraci pořizujeme- příležitostné spaní 
nebo každodenní použití. Určitě věnujte velkou pozornost matracím pro každodenní 
využití. Nikde nestrávíte na jediném místě více času než právně v posteli.  
Optimální lůžko tedy musí 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.  
 
Široká škála materiálů našich matrací nabízí velký výběr matrace pro každého. Použité 
materiály, rozdílné vlastnosti a jejich kombinace určují přednosti jednotlivých matrací a 
širokou škálu použití pro jednotlivé individuální požadavky zákazníků.  
Pur pěna  - naše firma používá vysoce odolné a prodyšné PUR pěny. U některých matrací 
využíváme pěny s částečným podílem přírodního oleje – BIO pěna, která navíc vyniká 
vysokou elasticidou při vysoké objemové hmotností a snižuje riziko případné deformace. 
Tyto vlastnosti výrazně přispívají k velmi vysoké životnosti matrace. 
HR – studená pěna – vysoce pružná HR pěna je buněčný materiál s hladkou texturou 
nepravidelné struktury. HR pěny mají výbornou prodyšnost a díky větším pórům lépe 
odvádí teplo od těla. V současnosti jsou nejvíce používaným typem pro výrobu matrací. 
 Viscoelastická 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.  
Taštičkové pružiny – jsou složeny z velkého počtu malých pružin, které jsou samostatně 
zabaleny do netkané textilie a díky tomu dokáže každá pružinka samostatně reagovat na 
zatížení, čímž je dosaženo optimálních ortopedických vlastností.  
Latex – patří mezi nejkvalitnější materiály pro výrobu matrací. Latex nabízí vysoký komfort 
při ležení díky své měkkosti, elasticidě a tvarové stálosti.  
 
Důležité je při výběru matrace nezapomenout na jakou zátěž bude použita - nabízíme 
nosnosti matrací v rozmezí 90 až 130 kg- přehled najdete uceleně v ceníků 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.  
Matrace vyrábíme ve všech typizovaných rozměrech a jsme schopni vyrobit i individuální 
rozměry dle požadavku zákazníka.  
Potahy na matrace lze vybírat z několika funkčních typů. Všechny potahy jsou snímatelné 
a pratelné do 60 °, díky tomu se zvyšuje hygiena lůžka. Jednotlivé potahy jsou podrobně 
popsány v přehledu matrací. 
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. 
 
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. 


