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PORADNIK DLA KLIENTA 

JAK DOBRAĆ MATERAC? 

Skale twardości: 

• miękki – materac dla osób o wadze do 80kg 

• średni – materac dla osób o wadze od 80 do 100kg 

• twardy – materac dla osób o wadze powyżej 100kg 

Zastosowane w katalogu stopnie twardości ustalono na podstawie produktów Fabryki Materacy Janpol. 

Mogą występować różnice w odczuwalnym stopniu twardości pomiędzy materacami tego samego modelu, co 

jest zależne od wybranej szerokości materaca.  

Twardość materaca jest odczuciem subiektywnym, uzależnionym głównie od naszej wagi, wzrostu, 

przyzwyczajeń oraz dotychczasowego miejsca snu. Określenia typu: materac twardy lub średnio – twardy 

w rzeczywistości mogą dotyczyć tego samego modelu w zależności od oceny konkretnej osoby, która na nim 

śpi.  

Twardość materaca ma ścisły związek z naszą wagą i wzrostem. Każdy z nas ma inną budowę, jednak  

w przypadku twardości materaca istnieje pewna zasada: im większa waga, tym twardszy i wyższy materac 

powinno się wybrać. 

Skala twardości ustalana jest w stosunku do  osoby o wadze ok. 80 kg, dlatego osoba o wadze 50 kg może 

ocenić materac średnio – twardy jako twardy i odwrotnie - osoba o wadze 115 kg oceni materac średnio – 

twardy jako miękki. 

W wyborze odpowiedniej twardości materaca może okazać się pomocna poniższa tabela.  

 

                                            

 50 kg 60kg 70kg 80kg 90kg 100kg >100kg 

150cm miękki średni średni średni twardy twardy twardy 

160cm miękki średni średni średni średni twardy twardy 

170cm miękki miękki średni średni średni twardy twardy 

180cm miękki miękki miękki średni średni średni twardy 

190cm miękki miękki miękki miękki średni średni twardy 

200cm miękki miękki miękki miękki średni średni twardy 

>200cm miękki miękki miękki miękki średni średni twardy 
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 Pamiętajmy, że nawet najlepszy poradnik nie jest w stanie zastąpić wizyty w salonie i indywidualnego 

dopasowania materaca do własnych potrzeb. Fachowe doradztwo Sprzedawcy oraz możliwość sprawdzenia 

materaca na własnej skórze są niezwykle pomocne w wyborze odpowiedniego modelu. Zachęcamy do wizyty  

w salonie ekspozycyjnym przed zakupem materaca. 

W przypadku dużej różnicy wagi osób korzystających z materaca, zalecany jest zakup dwóch modeli,  

o różnej twardości i właściwościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego z partnerów. 

Przyjmuje się, że minimalna szerokość materaca dla dwóch osób wynosi 140 cm przy długości 200 cm. 

Są to jednak stosunkowo niewielkie wymiary przeznaczone tylko dla osób, które lubią spać blisko siebie. 

Materac eksponowany w sklepie może zachowywać się inaczej niż ten, który zabierzemy do domu  

i zaczniemy używać. Różnice mogą wynikać z: 

• rodzaju zastosowanego podłoża (stelaża) 

• wymiarów materaca 

• właściwości zastosowanych surowców (dotyczy materacy z pianką termoelastyczną) 

• stopnia wyeksploatowania materaca ekspozycyjnego 

 

STELAŻ – ukryty element, od którego tak wiele zależy. 

Nawet najpiękniejsze łóżko bez odpowiednio dobranego stelaża i materaca nie da nam gwarancji zdrowego  

i spokojnego snu. Dobrze dobrany stelaż wpływa nie tylko na jakość snu, ale przede wszystkim na trwałość 

materaca, zapewniając jego odpowiednią wentylację, amortyzację i rozłożenie ciężaru ciała, tym samym 

chroniąc go przed ewentualnymi odkształceniami i deformacjami. 

Pamiętajmy, by stelaż pod materac wybrać zgodnie z jego rodzajem. 

Dobór stelaża: 

a. Materace kieszeniowe z wkładem Zigarre lub multipocket, lateksowe, Ocean Blue, Pulse  

oraz z pianki Pure i termoelastycznej – wymagane stelaże o sprężynujących listwach, pomiędzy 

którymi odległość nie jest większa niż 4 cm. 

b. Pozostałe materace – wymagane stelaże sprężynujące, pomiędzy którymi odległość nie jest 

większa niż 6,5 cm. 

c. Materace bonellowe oraz materace z wkładem kokosowym – stelaże o listwach, pomiędzy 

którymi odległość nie jest większa niż 6,5 cm. Materace te nie mogą być łączone ze stelażami  

o regulowanych elementach pod głowę i nogi. 

 

Podparcie stelaży:   

a. W przypadku stelaży Docja, Arkadia I, Patria I, wymagane jest podparcie w co najmniej 3 punktach 

(okolice głowy, nóg i na środku). 

b. W przypadku stelaży Arkadia II, Patria II, wymagane jest podparcie na całej długości boków. 

 

Dodatkowo w szerokościach powyżej 120cm konieczne jest podparcie na listwie wzdłużnej w środku łóżka. 

 

 

POZOSTAŁE UWAGI: 

 

1. Producent zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej (niedomiar) oraz dodatniej (nadmiar) na szerokości 

i długości wkładów materacowych na poziomie 2 cm. 

2. Producent zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej (niedomiar) stelaży, która wynosi odpowiednio:  

ok. 1 cm szerokości oraz ok. 2 cm na długości, a w przypadku stelaża Macedonia  ok. 1 cm na szerokości  

oraz ok. 4 cm na długości. 
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3. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, niepowodujących obniżenia jakości wyrobu, zmian  

w produktach. 

4. Producent zastrzega sobie prawo do łączenia elementów wkładu, co nie powoduje obniżenia jakości 

wyrobu.  

5. Wyroby mogą charakteryzować się specyficznym zapachem komponentów użytych do ich produkcji, 

szczególnie intensywnym w początkowym okresie użytkowania. 

6. W przypadku zmiany pokrowca standardowego, pokrowiec zamienny nie posiada dodatkowych elementów 

typu: wypustka, lamówka, taśma wentylacyjna, uchwyty. 

7. Zamiana pokrowca standardowego  może powodować zmianę wysokości materaca. 

8. Właściwy pomiar wysokości materaca: 

 

 

 

 

 

 

 


