
Chrániče na matrace

(Počuli ste už o nepremokavých chráničoch na matrac? Čítajte a uvidíte, že sú tou najlepšou voľbou
pre ochranu vášho matraca.) 

Spánok je dôležitý pre každého z nás. Jeho základom je čistý matrac. Čistotu matraca nadobudnete 
nielen pravidelným vetraním a jeho čistením, ale hlavne jeho ochranou. Tým sa skvalitní nielen 
matrac, ale aj váš spánok.

Chránič na matrac sa nevyužíva len v domácnostiach s deťmi, ale obľúbili si ho všetci milovníci čistoty.

1. Nepremokavý chránič na matrac EMI

Tento chránič je vhodný pre všetky typy lôžok, pretože ponúkame až 18 druhov veľkostí. Matracová 
ochrana sa o matrac pripevňuje pomocou elastických popruhov – gumičiek, ktoré zabezpečujú 
stabilitu chrániča bez posunov. 

Je vhodný do práčky, pričom sa odporúča 40°C teplota vody.

Matrac chráni nielen voči znečisteniu, ale zachytáva aj nadmernú vlhkosť, chráni matrac pred 
poškodením a zvyšuje jeho hygienickú čistotu. 

2. Nepremokavá posteľná plachta

Jej zloženie tvoria 2 vrstvy. Obe z vrstiev sú vhodné pre citlivú pokožku. Využitie nie je obmedzené 
vekom. Zadrží tekutinu akéhokoľvek druhu a pritom jej priedušnosť zostáva nemenná, v čom je táto 
plachta výnimočná. Dá sa povedať, že slúži ako bariéra proti vniknutiu nežiaducich baktérií do vnútra 
matraca. To nič nemení na jeho priedušnosti. Takto nejako vyzerá poctivá slovenská výroba. 

3. Povrchový matrac z pamäťovej peny

Hrúbka tohto matraca je 4 cm, čiže pocitový rozdiel pri jeho používaní je minimálny a zabezpečuje 
lepší spánok. Ako jediný z našej EMI ponuky sa vyznačuje svojou 5 ročnou zárukou.

Pamäťová pena, ktorou je tento nepremokavý chránič vybavený, je ako stvorená na odľahčenie tlaku,
čím dodá telu uvoľňujúci pocit ľahkosti. 

Výnimočnosť matraca z pamäťovej peny:

 reaguje na teplotu tela a tlakové body, preto napomáha odľahčeniu chrbtice a tým slúži ako 
opora

 vzdušný

 trvácny

 dokonalo kopíruje krivky tela 

 reaguje na teplotu tela 

 vráti sa do pôvodnej polohy 



 použiť ho môžete aj vtedy, ak sa vám zdá váš matrac tvrdý

 používa sa na výrobu autosedačiek, topánok a bielizne

 vhodný pre čiastočne imobilných pacientov

4. Povrchový matrac Dream medic

Matrac Dream Medic, ktorý slúži ako povrchový chránič, je vyrobený z vysokokvalitnej PUR peny, 
ktorá je v tomto matracovom chrániči husto osadená – až 25 kg/m2. Tento chránič dopraje vášmu 
matracu dlhú životnosť a odolnosť voči skorému opotrebovaniu. Zároveň pôsobí pohodlne a vytvára 
vyvážený pocit tepla. Obliečku tvorí výťažok z koloidného striebra, ktoré sa vyznačuje svojou silnou 
antibakteriálnou schopnosťou, čím pôsobí protizápalovo. 

5. Povrchový matrac Memory green

Tento matrac obsahuje kvalitnú pamäťovú penu bio green a unikátnu 7-zónovú masážnu líniu, ktorá 
vám dopraje lepší pôžitok zo spánku. Odstraňuje bolesti chrbtice, napomáha regenerácii tela počas 
spánku a tým zlepšuje celkový stav človeka. Hodí sa aj v prípade, ak nie ste spokojní so svojím 
momentálnym matracom.

6. Polux

EMI povrchový matrac plní nielen funkciu matraca, ale zároveň váš pôvodný matrac chráni pred 
rôznymi vplyvmi – vlhkosť, špina a tým mu predlžuje životnosť a zachovalosť. Slúži na odľahčenie 
tlaku, ktorý pri nesprávne zvolenom matraci spôsobuje bolesti chrbta a krku.

7. Nepremokavá plachta s gumičkou po obvode

Jedinečná plachta, ktorá zadrží akúkoľvek tekutinu a zabráni tak jej pretečeniu. Je zložená 
z výnimočných látok ako sú froté bavlna a Jersey bavlna, čím je ideálna pre šudí s citlivou pokožkou. 
Najlepšou vlastnosťou tejto nepremokavej plachty je, aj napriek silnej ochrane voči pretečeniu, jej 
priedušnosť a úžasná cirkulácia vzduchu. Vďaka gumičke je stabilná a tak nemení svoj tvar ani počas 
spánku. 

 (Veríme, že sme vám týmto článkom pomohli s výberom vášho chrániča na matrac a že ste si svojho 
favorita vybrali.)


