
Jak dobraæ materac Dobry materac to dobry sen, a co za tym idzie – dobre samopoczucie. 
Fakt, ¿e spêdzamy 1/3 ¿ycia w ³ó¿ku, mówi sam za siebie. W czasie snu w³aœnie cz³owiek 
regeneruje swoje si³y i uspokaja nerwy. Sen ³agodzi ró¿ne bóle, np. zwi¹zane ze schorzeniami 
krêgos³upa. Niejednokrotnie wykorzystujemy materac w œrodku dnia, kiedy mamy ochotê na 
chwilê relaksu. 
 

Komfort 
 
W³aœciwa twardoœæ 
Materac nie powinien byæ ani zbyt twardy, ani zbyt miêkki. Powinien on stanowiæ dobr¹ 
podporê dla naturalnych krzywizn krêgos³upa, co wcale nie oznacza, ¿e musi byæ twardy. 
Osoby ze stwierdzonymi schorzeniami ortopedycznymi przy wyborze twardoœci materaca 
powinny poprosiæ o radê specjalistê. Czy twardoœæ materaca, na którym œpimy, jest 
odpowiednia, mo¿emy sprawdziæ na podstawie u³o¿enia krêgos³upa: 

· Œpi¹c na boku, zwiêkszamy nacisk na barki i biodra, co przy zbyt du¿ej twardoœci 
materaca mo¿e spowodowaæ mrowienie w nogach i ramionach. Przy w³aœciwej 
twardoœci krêgos³up w takiej pozycji uk³ada siê niemal w linii prostej. 

· Œpi¹c na wznak, ciê¿ar cia³a rozk³adamy na wiêkszej powierzchni - w³aœciwa 
twardoœæ materaca to taka, przy której krêgos³up na odcinku lêdŸwiowym ani nie 
wygina siê w ³uk, ani nie przylega œciœle do materaca. 

Ka¿dy materac z naszej oferty ma w opisie informacje na temat twardoœci. Podaj¹c kategorie 

twardoœci, w opisach materacy jako odniesienie przyjêto wagê 80 kg.  

 

Dwustronnoœæ materaca 

Obecnie wszystkim naszym klientom sugerujemy zakup materacy w najwy¿szej jakoœci 

pokrowcach do prania (wiêcej na stronie 42-45), co gwarantuje mo¿liwoœæ regularnego 

dbania o higienê naszego snu poprzez pranie pokrowca, a tak¿e mo¿liwoœæ nieograniczonej 

czêstotliwoœci odwracania materaca, co jednoczeœnie wp³ywa na jego ¿ywotnoœæ. 

 

Trwa³oœæ 

Trwa³oœæ materaca zapewnia jego wykonanie z wysokiej jakoœci surowców. W naszej ofercie 

znajduj¹ siê materace z naturalnych surowców takich jak: w³ókno kokosowe, lateks, koñskie 

w³osie. Na stronie poœwiêconej surowcom mo¿ecie Pañstwo dok³adnie 

zapoznaæ siê z ich w³aœciwoœciami. 

 

Cena 

P³acimy za jakoœæ i trwa³oœæ. Dlatego w³aœnie materace z trwa³ych surowców naturalnych 

(np. lateks) s¹ dro¿sze od materacy produkowanych z surowców syntetycznych i mniej 

trwa³ych (np. pianka poliuretanowa). Przed zakupem nale¿y dok³adnie ustaliæ wewnêtrzny 

wymiar ³ó¿ka, poniewa¿ niejednokrotnie koszty ewentualnej przeróbki przekraczaj¹ koszt 

ca³ego materaca. 

 

Materace podwójne 

Przy zakupie materaca przeznaczonego dla dwóch osób nale¿y wzi¹æ pod uwagê ró¿nicê 

Rola stela¿a 
Bardzo wa¿ne jest dobranie odpowiedniego s tela¿a pod materac. Dziêki odpowiednio 
dobranemu stela¿owi materac w okolicach bioder oraz ramion bêdzie siê poddawa³ naciskowi 
bardziej ni¿ w miejscach styku z pozosta³ymi okolicami cia³a. 
Wiêkszoœæ naszych modeli pozwala regulowaæ stopieñ naprê¿enia listew pod ramionami oraz 
dolnym odcinkiem pleców. Dla osób lubi¹cych w ³ó¿ku spêdzaæ czas na czytaniu lub 
ogl¹daniu telewizji doskona³ym rozwi¹zaniem bêd¹ stela¿e z regulowanym podg³ówkiem lub 
podnó¿kiem. Pozwalaj¹ one rêcznie ustawiaæ k¹t pochylenia niektórych partii stela¿a. 
Bardziej wymagaj¹cym klientom polecamy stela¿e regulowane elektrycznie przy pomocy 
przewodowego pilota. 
 
U¿ytkowanie materaca 
¯ywotnoœæ materaca zale¿y od intensywnoœci u¿ywania, przestrzegania zaleceñ 
eksploatacyjnych oraz jego indywidualnej budowy. 
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia materaca w pokrowcu do prania. Wtedy czyszczenie polega 
na praniu w pralce w temperaturze 60°C. W wersjach podstawowych materace mo¿na czyœciæ 
jedynie chemicznie, punktowo, bez mo¿liwoœci œci¹gania pokrowca. 
 

„Materac musi... wygodnie le¿eæ” 
 
Drogi u¿ytkowniku, by w pe³ni korzystaæ z walorów materaca, dobierz odpowiedni do niego 
stela¿. 
Stosuj¹c siê do poni¿ej zamieszczonych rad, zapewnisz sobie optymalne warunki zdrowego 
snu oraz pe³ne wykorzystanie w³aœciwoœci danego materaca. 

· Wszystkie materace dopasowuj¹ce siê do kszta³tów cia³a – kieszeniowe, lateksowe, 
smart latex, termoelastyczne, z pianek HR lub Pantera – powinny znajdowaæ siê na 
stela¿ach sprê¿ynuj¹cych. 

· Materace lateksowe, smart latex, termoelastyczne, jak i te, które zawieraj¹ wk³ad 
multipocket, powinny wspó³pracowaæ ze stela¿ami sprê¿ynuj¹cymi, w których 
odleg³oœæ pomiêdzy listewkami jest nie wiêksza ni¿ 4 cm. 

· W pozosta³ych materacach z powodzeniem mo¿na wykorzystywaæ stela¿e, w których 
odstêp miêdzy listewkami jest nie wiêkszy ni¿ 8 cm. 
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