
Pružinové matrace – v čom sú výnimočné?

(Mnoho ľudí sa nevie rozhodnúť, ktorý z ponúkaných matracov by bol pre nich ideálny. V tomto
článku vám prezradíme výnimočnosť pružinového matraca. Sami uvidíte, že rozhodovanie už nebude

také ťažké...)

Doba pokročila a na trhu nájdete mnoho druhov z každého rožka troška. Vieme, aké vie byť výber 
správneho matraca vyčerpávajúci. Čím viac druhov matracov, tým ťažšie rozhodovanie. Preto sme sa 
rozhodli pomôcť a informovať vás o výnimočných vlastnostiach pružinového matraca.

Pružiny ako pomocníci

Mnoho ľudí odrádzajú pružiny z dôvodu ich rýchleho opotrebovania, vyskakovania a vŕzgania. Ak ste 
sa s tým stretli aj vy, nie je to dôvod na obavy. Jednoducho ste len mali to „šťastie“ a narazili ste na 
nekvalitný pružinový matrac. Kvalitné pružiny v matraci by sa mali správať tak, aby vám matrac 
zabezpečil kvalitný, zdravý a ničím nerušený spánok. Úlohou pružín je podpora celého tela, čím sa 
získava priaznivý prínos pre chrbticu. 

Neobyčajná nosnosť

Matrac obsahujúci kvalitné pružiny sa vyznačuje dostatočne veľkou nosnosťou. Znamená to, že 
pružiny musia byť natoľko kvalitné, aby ani pod vplyvom vyššej váhy neboli hlučné, neohýbali sa 
a nevyskakovali, či netlačili. Preto, v prípade kúpy pružinového matraca, dobre zvážte tieto riziká 
a zvoľte si zaručenú kvalitu. Ide nám o vaše dobro.

Dlhovekosť

Medzi ďalšie silné stránky kvalitného pružinového matraca patrí aj životnosť. Ak sa matrac používa 
správne a pravidelne sa otáča tak, aby nebol permanentne namáhaný a napokon preležaný, dokáže 
matrac a jeho pružiny vydržať ozaj dlho. Pokiaľ dbáte o starostlivosť matraca, nemáte sa čoho báť. 
Ale podstatou je opäť kvalita matraca. 

Novodobý luxus

Matrac s pružinami je mimoriadne komfortný. Starostlivo uložené pružiny sa prispôsobujú 
akémukoľvek tvaru tela a napomáha držať chrbtici správny tvar aj počas spánku. K jeho najsilnejším 
stránkam patrí až 6x väčšia priedušnosť v porovnaní s penovými matracmi. Pružinové matrace 
najnovšej generácie sú odolné voči preležaniu a svoju kvalitu si zachovávajú pri nosnosti až do 120 kg.

(Už ste sa rozhodli, pre aký matrac sa vyberiete? Nemusíte nikam chodiť. Jediným kliknutím sa 
dostanete presne tam, kam práve teraz po prečítaní článku chcete!)


