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Czy wiemy na czym śpimy?

Wybór materaca zależy przede wszystkim od jego wypełnienia. Mogą to być sprężyny lub też różnego rodzaju surowce
naturalne czy syntetyczne. Każdy z nich posiada określone walory, jeśli jednak mielibyśmy wskazać ten, który cieszy
się największym uznaniem, niewątpliwie byłby to lateks

Czym jest lateks
Lateks to mieszanina naturalnego mleczka kauczukowego wraz z syntetycznym, w różnego rodzaju proporcjach. Odpowiednia technologia, według której prowadzona jest produkcja gwarantuje zachowanie odpowiednich
właściwości oraz kształtu przez wiele lat – mówi Tomasz Goc, Dyrektor Handlowy Fabryki Materacy JANPOL.
Strukturę bloku lateksowego stanowią niezliczone mikropory, czyli otwarte komórki ułatwiające swobodny przepływ
powietrza. Jego cechy decydują o tym, że jest zdecydowanie najlepszym możliwym wypełnieniem materacy.
Zalety
Dzięki swojej elastyczności materac lateksowy zapewnia równomierne podparcie ciała. Bez względu na przyjętą w
czasie snu pozycję dostosowuje się on do budowy anatomicznej ciała, zapewniając w ten sposób korzystną pozycję dla
kręgosłupa. Dzieję się tak za sprawą tzw. elastyczności punktowej, co oznacza, że materac ugina się jedynie w miejscu
nacisku oraz jego najbliższym sąsiedztwie.
Inną, niezwykle istotną zaletą lateksu jest jego odporność na odkształcenia. Wiąże się to bezpośrednio z trwałością,
która wydłuża się do wielu lat, tym bardziej, że z reguły nie potrzebuje on konserwacji. Dlatego nawet jeśli koszt
materaca jest duży, nie powinien zniechęcać, ponieważ przekłada się na wieloletni komfort. Wyeliminowany jest
również problem bakterii, grzybów i pleśni, które często atakują nasze łóżka. Lateks jest środowiskiem, które
wyjątkowo im nie sprzyja, dlatego mówi się o nim, że jest higieniczny. Dodatkowo nie zawiera substancji szkodliwych
dla zdrowia człowieka.
Wszystkie rozmiary standardowe materacy wykonywane są z jednego bloku lateksu. Brak klejeń i łączeń wpływa na
wygodę jaką niesie ze sobą materac. Decyduje to również o tym, że jest on cichy, ponieważ nie zawiera w sobie
żadnych elementów, które wydają dźwięki czy np. skrzypią.
Obok wszystkich tych właściwości należy również powiedzieć o funkcji wentylującej lateksu. – Struktura dostępnych w
naszej ofercie materacy lateksowych umożliwia swobodny przepływ powietrza. Dzięki temu materac „oddycha”, ale
również przepuszcza i odprowadza wilgoć wydzielaną przez ciało w czasie snu – tłumaczy Tomasz Goc z JANPOL’u.
– Taki właśnie jest materac Piano, który doskonale reguluje gospodarkę wodną organizmu – dodaje.
Dla kogo?
Wkład lateksowy jest ofertą dla ludzi ceniących najwyższą jakość. Jego właściwości wpływają na rozluźnienie mięśni
pleców, dzięki czemu poranek wita nas uczuciem ulgi i odprężenia. Dla pełnego efektu zaleca się stosowanie takich
materacy w połączeniu z regulowanymi stelażami.
Jest to dobra propozycja dla wszystkich osób, które mają problemy ze zdrowiem. – Materace lateksowe z oferty
Fabryki Materacy JANPOL posiadają pozytywną opinię Katedry i Kliniki Rehabilitacji w Poznaniu – opowiada
Tomasz Goc. Oznacza to, że mogą być stosowane w rehabilitacji leczniczej u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi
stawów kręgosłupa i kończyn, przy urazach czaszkowo - mózgowych, schorzeniach reumatycznych stawów,
złamaniach kończyn oraz przy wadach postawy.
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