
Sedací vak – aký materiál zvoliť?

(Pri spomenutí sedacieho vaku sa väčšine z nás ihneď vybaví množstvo zábavy a relaxu, ale 
málokto vie, že sedací vak má aj zdraviu prospešné účinky na ľudské telo a to bez ohľadu na to, 
z čoho je vyrobený alebo ako je tvarovaný.)

Pozitívne účinky vaku na sedenie je možné porovnávať s pravidelným cvičením na fit lopte, 
nakoľko tento malý zázrak dokáže uvoľniť stuhnuté svalstvo a napomáha odstrániť bolesť chrbtice. 
Teraz vám predstavíme výhody a nevýhody jednotlivých materiálov sedacích vakov a necháme na 
vás, pre ktorú z možných riešení sa rozhodnete.   

Vak na sedenie z ekokože  

Ekokoža patrí medzi najvyhľadávanejší materiál vôbec. Mnoho ľudí dáva čím ďalej, tým viac 
prednosť koženke pred pravou kožou. Dôvodom je jednoznačne cenová dostupnosť a na prvý pohľad
totožný vzhľad s pravou kožou. Podklad ekokože tvorí bavlna, ktorú pokrýva 100 % polyuretán.    

Pre

 jednoduché čistenie (pretieranie)

 vyniká v luxusnom štýle ako dekorácia

 vhodná pre alergikov (na rozdiel od pravej kože)

Proti 

 životnosť

 náchylnosť voči oderu

 krčí sa

 opotrebovaním praská

Sedací vak z nylónu

Nylón je prvé syntetické vlákno, ktoré sa vyrába z uhlia, vody a vzduchu. Z nylónu sa zvyknú 
vyrábať napríklad pančuchy pre ženy. Vaky z nylónu sú naopak veľmi obľúbené a uprednostňujú ich 
mladí ľudia, pretože je možné ho použiť naozaj kdekoľvek, dokonca ja v bazéne – viete si to 
predstaviť? My áno! Aj toto dokáže táto nylónová sedačka, nakoľko ide o vodeodolný materiál. 



Pre

 extrémna pevnosť

 ľahkosť

 príjemný na dotyk

  vodeodolný

 využitie aj v exteriéri

Proti

 náročnejší na údržbu

 v porovnaní so semišom drsnejší povrch

Sedací vak zo semišu

Semiš je svojím spôsobom druh brúsenej kože, z ktorej sedačka je príjemná na dotyk, jemná 
a pripomína plyš. Sedací vak zo semišu je náchylnejší, ale nemusíte sa obávať, čistiť ho nie je také 
zložité ako sa zdá. V našom bolgu sa dozviete, ako jednoducho a rýchlo očistiť semišové vaky 
(prelink). Sedací vak vám bude nenápadne dekorovať vašu domácnosť a poteší každého unaveného 
člena rodiny.

Pre

 elegantný vzhľad

 izolant tepla

 mäkkosť

 originálna dekorácia

Proti

 náchylnejší  voči znečisteniu

  ľahko zameniteľný s plyšom

(Ako ste sami zistili, sedačka nech už je vyrobená z akéhokoľvek materiálu, každá má svoje výhody aj 
nevýhody. Je už len na vás, aký druh sedacieho vaku je pre vás najvhodnejší)


