ORTOPEDICKÝ MATRAC A LAMELOVÝ ROŠT V JEDNOM
zlučuje najlepšie vlastnosti ortopedických matracov a lamelových roštov do jedného
revolučného systému - ortopedického

lamelového matraca
DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA
NA LAMELY

Pracuje nepretržite,

pracuje pre Vás ...

Ortopedický lamelový matrac SÁRA
Charakteristickou vlastnosťou matraca
SÁRA sú tri pozdĺžne pružiace nosníky
vyrobené z vysoko kvalitnej PUR peny.
Podľa hmotnosti užívateľa sa dá nastaviť
tvrdosť pruženia v týchto hmotnostných
kategóriách:

priedyšná roznášacia vrstva
PUR pena

snímateľný vyvárateľný poťah
BAVLNA

pružný lamelový rošt

odvetrávací priestor
pozdĺžne pružiace nosníky
s ramenným zmäkčením

do 60 kg (sivý)
60 - 80 kg (modrý)
80 - 110 kg (ružový)
nad 110 kg (oranžový)
Pružiace nosníky je možno vymeniť
za iné podľa uvedených hmotnostných
kategórií a to do jedného roku od zakúpenía zdarma. Nosníky sú dodávané so
zmäkčením v mieste ramena, ktoré zvyšuje komfort pri spánku na boku. Matrac
SÁRA získal 6-krát za sebou značku
kvality CZECH MADE. Štátny ústav pre
kontrolu liečiv SR schválil matrac SÁRA
ako zdravotnícku pomôcku.

Ortopedický lamelový matrac ZORA
Matrac ZORA bol vyvinutý pre náročných
zákazníkov. Má takisto ako matrac SÁRA tri
pozdĺžne pružiace nosníky vyrobené z kvalitnej PUR peny, avšak zásadný rozdiel spočíva
v možnosti regulovať tuhosť pruženia v ľubovoľných častiach – zónach matraca. Do otvorov
v nosníkoch je možné vkladať alebo späť vyberať
jadrá z PUR peny rôznej tvrdosti a tým nastaviť
odlišné pruženie v požadovaných zónach, prípadne zmeniť pruženie celého matraca. Svoje
vynikajúce vlastnosti potvrdil matrac ZORA pri
skúškach mechanických vlastností v skúšobni
nábytku v Brne.

pozdĺžne pružiace nosníky
- vyberateľné jadrá
z PUR peny - varianty zónového
nastavenia 30 - 200 kg

www.jelinek.sk

Celoročná terapia vo vlastnej posteli

Ortopedické lamelové matrace
Ich základom je pružný lamelový rošt, ktorý sa prispôsobí tvaru tela a správne ho podoprie,
chrbtica i svalstvo tak môžu dokonale regenerovať. Je zostavený z veľkého množstva drevených lamiel, ktoré majú veľmi dôležitú ortopedickú funkciu. Zabezpečujú totiž to, že matrace
pružia v pozdĺžnom smere viac a v priečnom smeru menej. Žiadaným výsledkom je, že
sa telo spáča do matraca menej zaborí a viac sa podoprie v jeho prirodzených
krivkách. Tým umožní lepšie pretiahnutie a uvoľnenie chrbtice. Lamely sú
priečne uchytené v bavlnených puzdrách troch pozdĺžných pružiacich nosníkov.
Tieto nosníky sú hlavným pružiacim elementom celého matraca a u jednotlivých
typov matracov sa líšia v konštrukcii, v systéme pruženia a v možnosti nastavenia tvrdosti.
Na pružný lamelový rošt je položená priedyšná roznášacia vrstva, ktorá je veľmi dôležitá pre
uvoľnenie a regeneráciu svalstva. Zaisťuje rovnomerné rozloženie váhy tela bez bodových tlakov, Čo je nevyhnutné pre správny krvný obeh. Je vyrobená z vysoko priedyšnej tzv. studenej
PUR peny, ktorá má na vrchnej strane drobné výstupky - nopky, ktoré zmäkčujú dotykovú vrstvu, ešte viac prevzdušňujú povrch matrace a pôsobia jemným masážnym efektom.
Ako novú - luxusnú variantu roznášacej vrstvy je možné objednať moderný Talalay latex, ktorý
je vyrobený špeciálnou metódou zmesou prírodného a syntetického kaučuku a svojimi otvorenými pórmi zaručuje výborné prevzdušnenie a tepelnú pohodu. Charakteristickou vlastnosťou
latexu Talalay je jeho veľmi vysoká bodová elasticita, čo má za následok optimálnu podporu
tela pri ležaní. To má relaxačné účinky. Talalay latex sa odlišuje od iných druhov latexových výrobkov trvalým uchovaním pružnosti a nosnosti i po mnohoročnom používaní. Jeho kvalita je
neporovnateľne vyššia než u ostatných latexových výrobkov. Talalay latex zaručuje dlhoročný
a trvalý komfort.
Oba typy matracov sú opatrené snímateľným poťahom, ktorý je v dnešnej dobe alergií, ekzémov a oslabenia imunity nevyhnutný pre dobrú hygienu matraca. Je dodávaný v niekoľkých
variantách:
• vyvárateľný poťah je zo 100% bavlny s prešivom z antialergického dutého vlákna. Je vhodný pre alergikov a dá sa vyvárať pri 95°C.
• luxusný poťah MicroCare® je zhotovený z látky novej generácie, ktorá svojimi tromi vrstvami zaručuje dokonalý odvod vlhkosti a má schopnosť aktívne ničiť pliesne i baktérie. Preto je
vhodný i pre alergikov a astmatikov. Je klinicky testovaný a môže sa prať pri 60°C.
• Látka Ingeo™ je vyrobená celkom novým revolučným spôsobom z 100% prírodných
a obnoviteľných zdrojov, v tomto prípade z kukurice.
Látka je bez akýchkoľvek chemických prímesí a umelých vlákien. Vyznačuje sa výbornou
pevnosťou, životnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu.
Poťah z tejto látky v kombinácii s výplňou z antialergického runa je vhodný pre alergikov
a tiež pre ľudí s kladným vzťahom k životnému prostrediu.
Poťah sa dá prať pri teplote do 60°C.
Lôžko sa nesmie v žiadnom prípade stať útočiskom pre baktérie, roztoče a pliesne. Preto
je dôležitý prístup kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre vetranie a samočistiacu vlastnosť celého
matraca. U matracov Sára a Zora to zaisťujú veľké odvetrávacie priestory vo vnútri matracov
a použité priedyšné materiály.

Nepremokavý, avšak priedyšný
poťah medilind®
Poťahy medilind® sú určené pre použitie v domácnostiach, ústavoch, nemocniciach, jednoducho všade tam, kde je potrebné chrániť matrace proti vlhkosti, napr.
keď sa dieťa pomočuje alebo pacient trpí na inkontinenciu. Poťahy sú zdravotnícke
pomôcky, ktoré môžu mať dlhotrvajúci styk s pokožkou.
Je správne sa rozhodnúť pre poťahy medilind®, pretože sa vyznačujú nasledujúcimi vynikajúcimi vlastnosťami:
• vysoká odolnosť proti vode (aj horúcej – poťah sa môže vyvárať)
• vysoká odolnosť proti vodnému tlaku
• vysoká priedyšnosť
• vysoká priepustnosť vodnej pary
• vysoká životnosť
• vysoká odolnosť proti chemickým čistiacim prostriedkom
• vysoká flexibilita
• príjemné na dotyk
• veľmi dobre sa znáša pri dotyku s kožou (biokompatibilné)
• vysoká odolnosť proti oleju, masti, dezinfekčným prostriedkom
• vysoká priľnavosť polyuretánu k textilu
• vysoká odolnosť proti odieraniu
• vysoká odolnosť proti parnej
sterilizácii
• vysoká odolnosť (do 120°C)
proti sušeniu v sušičke

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA
NA LAMELY

Polohovacie rošty
Rošty do postelí, vyrábané našou spoločnosťou, Vám zabezpečia pevný podklad
pod matrac a súčasne umožnia vynikajúcu cirkuláciu vzduchu. To je nevyhnutnou
podmienkou odvedenia vlhkosti z matraca, čím sa výrazne sťažia „životné
podmienky“ pre roztoče a lôžko môže poskytnúť zdravší spánok.
V prípade polohovacích roštov si môžete dopriať relaxačnú polohu, v ktorej si Vaše
telo najlepšie oddýchne.
Rošty v ráme sú vyrábané z masívneho smrekového dreva (laty) a z vrstvenej bukovej
dyhy (nosníky). Tým, že sú v ráme, odpadá akákoľvek montáž
– jednoducho sa vložia
do postele. Vyrábajú sa
v akomkoľvek rozmere
a je možné ich použiť
aj do postelí iných
výrobcov.

Polohovacie rošty v rámoch
Pevný latový rošt v ráme

Polohovanie hlavy

Polohovanie hlavy a tela

Polohovanie hlavy a sedu

Komplexné relaxačné polohovanie
Komplexné relaxačné polohovanie s motorovým pohonom
MOSYS

