
História posteľnej bielizne

(Prečítajte si, čím všetkým si musela revolúcia obliečok prejsť, aby sa z nich stali to, čím sú dnes – 
eleganciou, luxusom a príjemnou dekoráciou v každej modernej spálni!)

Rovnako ako ľudia, aj posteľná bielizeň má svoju minulosť. A keďže mnohých ľudí história fascinuje, 
rozhodli sme sa vám dať do pozornosti práve priebeh výroby obliečok a to od samotného počiatku až 
po dnešnú výrobu.

Počiatok

Zo začiatku ľudia spávali na tvrdej zemi a prikrývali sa obyčajným lístím, či vetvičkami z rôznych 
druhov stromov. Po sťahovaní sa do úplne prvých obydlí, prišli s výrobou postelí, ktoré tvorili 
rákosové lôžka prekryté kožušinou. Vtedy ľudia postupne prichádzali na to, že výškou lôžka sa 
eliminuje chlad z podlahy, preto v mnohých krajinách využívali ľudia najmä visiace siete.

Prvá bavlna

Prvé drevené lôžka a bavlnené posteľné prádlo objavili starovekí Gréci. Dokonca v tomto období a to 
z dôvodu útulnosti, vznikol aj prvý matrac. Väčšinou šlo o vystielanie slamou alebo lístím.

Šľachtici si zháňali luxusné obliečky, ktoré boli vyrobené zo saténu, či hodvábu. Poddaným sa zišla len
obliečka pokrytá perím.

Prvý pokrok

Na začiatku 19. storočia prišli prvé stroje, ktoré výrobu textílií jednoznačne uľahčili. Tento stroj 
umožnil, aby si obliečky mohol dovoliť naozaj každý. V tomto období rovnako vznikli aj flanelové, či 
krepové obliečky. Prehozy sa šili ručne a to použitím rôznych materiálov.

Súčasnosť

Moderná doba so sebou priniesla kopec noviniek, medzi ktoré patrí napríklad 3D obliečka. Spojením 
bavlny a reaktívnej tlače vzniká kvalita, ktorá je zdraviu neškodná a to z dôvodu ideálnej priľnavosti 
farby, čím sa ich sýtosť nemení ani na úkor častého prania.

Bavlna preto zostala najpoužívanejším materiálom až dodnes a to vďaka svojej vysokej kvalite 
a cenovej dostupnosti. Špeciálne upravenú bavlnu tak môžete nájsť aj v podobe damašku, krepu, či 
kvalitného saténu.

Novodobá výroba sa neriadi len použitým materiálom, ale rovnako tak šitím rôznych veľkostí 
povlečenia – v niektorých prípadoch dokonca aj na mieru, rôznymi motívom, či elegantným dizajnom 
tak, aby bola vaša spálňa vždy dokonale upravená a vy ste tak mohli spokojne spať.  

Vedeli ste, že...

... v minulosti sa posteľná bielizeň prala za peniaze a jedlo a to priamo v Bratislave? 

(Nezabúdajte, že vždy pri výbere tej správnej posteľnej bielizne, je potrebné dbať o kvalitu, 
vyhovujúci materiál podľa špecifických potrieb a motívy tak, aby vám obliečky, prehoz, deka alebo 
plachta, ladili so zvyškom miestnosti.)


