1) Pro jednotlivé tipy vodních matrací je nutno doplnit rozměry dále:
Nabízíme Vám vodní matrace TREAT®, vyráběné a dodávané firmou TREAT s.r.o. . Vaše rozhodnutí o
pořízení postele vybavené vodní matrací přináší významný komfort a zdraví. Dovolte nám stručně
shrnout:

Zdravotní a uživatelské výhody vodních matrací
Vodní matrace je jediná matrace, která se zcela přizpůsobí tvaru našeho těla a podepře jej v celé
ploše. Neležíte vlastně na matraci, ale v matraci. Díky hydraulickému principu je tlak rovnoměrně
rozdělen na celé tělo. Nevytváří se tlakové body, které u klasických matrací vedou k pocitu otlačení a nutí
ke změně polohy ve spánku.
Je dokázáno, že na vodní matraci se otáčíte až pětkrát méně. Tím šetříte energii a ráno vstáváte
odpočinutí a svěží.
Spánek na vodní matraci je nenahraditelný proti bolesti v zádech a také pro její prevenci.
Rovnoměrná podpěra těla vede k automaticky správné poloze páteře, uvolnění svalového napětí,
odlehčení obratlů a regeneraci meziobratlových plotének utlačovaných našim uspěchaným a nezdravým
životním stylem.
Spánek na vodní matraci má také pozitivní vliv na utišení bolesti kloubů, svalů, revmatických
stavů a umožňuje minimalizovat užívání léků proti nespavosti.
V klasické posteli pomaleji usínáte, hlavně v zimě, kdy se při ulehnutí do studené postele zvýší
krevní oběh, aby se postel zahřála. Vodní matrace je vytopená a spánek přichází dříve.
Vodní postel přináší pohodlí během těhotenství, ženy mohou uvolněně ležet na boku i na břiše.
Vodní postel je jediná postel, která se může celoplošně vyhřívat. Každý si nastaví teplotu, která
mu nejvíce vyhovuje. V zimě vyšší, aby postel hřála, v létě chladnější, aby se cítil pohodlně. A o udržení
ideální teploty se stará termostat. Není třeba se přitom obávat růstu nákladů. Teplá matrace umožňuje
omezit vytápění místnosti.
Pro udržení hygieny má vodní matrace lepší předpoklady, než každá jiná. Povlak sundáte a
vyperete, vinylovou folii lehce otřete a dovnitř vodní matrace se nic nedostane. Žádná špína, žádní
roztoči.

Sortiment vodních matrací TREAT®
Na rozdíl od dovozců amerických vodních matrací, kteří nabízejí většinou jen rozměr 163 x 213
cm a 183 x 213 cm, nabízíme vodní matrace do nových postelí v širokém sortimentu rozměrů. Do
stávajících postelí pak zhotovíme matrace libovolných půdorysných rozměrů na míru.
Matrace vyrábíme v typovém provedení MONO, tzn. že do jednolůžka nebo dvoulůžka přijde jedna
matrace a jedno topné těleso. Typové provedení DUAL jsou dvě samostatné matrace poloviční šířky a
uvedené délky, které se do dvojlůžka kladou vedle sebe, oddělují se izolační přepážkou a vybavují se
dvěmi topnými tělesy o výkonu 200W.
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Tlumení F4 – F12 udává mohutnost vnitřní výplně matrace. Jde o kombinaci polyesterového rouna a
lehčených plastů, která je vložena a ukotvena v matraci, aby omezila kolébání vody při uléhání a otáčení
na matraci. A hlavně podepřela tělo, především v bederní oblasti a ulehčila tak otáčení na matraci ve
spánku.
Pohodlnější a zdravotně účinnější jsou více tlumené systémy F8, F10 a hlavně F12. Matrace F4 a
F6 jsou určeny spíše mladším, kteří si chtějí užít houpání na vlnách.
Z příslušenství vodní matrace je kromě základní dodávky nezbytné topné těleso, snímatelný prací
povlak na matraci a zpětný ventil, který umožní dokonalé odvzdušnění matrace při plnění, i následně.

Rám postele
Pro vodní matrace jsou dva typy rámů:
-

pevný rám tzv. provedení HARD-SIDE, kdy je vodní matrace umístěna do jakési vany tvořené
deskami dřeva / lamina

-

rám tvořený profily z PUR pěny tzv. provedení SOFT-SIDE, vodní matrace je umístěna v rámu
z PUR profilů. Toto provedení umožňuje pohodlnější vstávaní a ulehání na postel, sezení na
okraji postele. Rámy SOFT-SIDE a potahy SOFT-SIDE pro nové vodní postele musejí být
součástí dodávky vodní matrace.

provedení rámu vodní postele (typ HARD-SIDE):
9

Pelesti postele musí být tuhé a pevně spojené po celém obvodu se dnem tak, aby se
neprohýbaly při bočním tlaku. Mohou být očalouněné nebo zhotovené z lamina.

9

Obvyklá výška vodní postele (horní hrana pelestí) bývá 40 – 45 cm.

9

Světlá výška rámu (pelestí) po celém obvodu musí být 20 cm (vzadu za hlavou příp. zvýšená
o zadní čelo anebo poličku).

Dno a roznášecí rošty vodní matrace SOFT-SIDE i HARD-SIDE
9

Postele musí mít rovné, pevné a celistvé dno (vyhoví např. lamino o min tloušťce 18 mm)

9

Vnitřní prostor pro uložení matrace musí být hladký, bez ostrých předmětů (šroubů a hřebíků,
neopracovaných ostrých hran), které by vedly k mechanickému poškození matrace.

9

Půdorysné rozměry (světlost rámu) musí být shodné se jmenovitými rozměry vodní matrace

9

Vzhledem ke značné hmotnosti naplněné vodní matrace (např. u rozměru 180 x 200 cm je
630 kg) je pod dno postele nutné instalovat tzv. roznášecí rošt, který zajistí, aby se dno
postele neprohýbalo. Jde o kolmo postavené přířezy mezi podlahou ložnice a dnem vodní
postele, které po předchozím spasování mohou být uloženy volně, příp. spojeny se dnem
postele.
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Příklady provedení dna a roznášecích roštů vodní matrace
180
a)

60

60

60

200

uloženy anebo spojeny se dnem

66,6

66,6

66,6

Obvod spojen se dnem, vnitřní příčky volně

180
b)
60

Obvod spojen se dnem, vnitřní příčky volně
uloženy
200

60

180

c)

60

60

50

60

Obvod i vnitřní příčky spojeny se dnem, volné
zásuvky

50

50

200

50

komory po stranách rámu jsou pro pojízdné

Upozornění: v rohu matrace u hlavy je potřeba ve dnu ponechat otvor Ø 30 mm pro připojení
topného tělesa.
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Instalace vodní matrace TREAT®
Instalovat vodní matraci není příliš složité. Postačí k tomu běžná zručnost, vodní hadice připojená na
zdroj čisté, raději vlažné vody s koncovkou opatřenou vnějším závitem 3/4“ a příslušenství, které s
matrací dodáváme. Ovšem v případě zájmu pošleme odborníky, kteří matraci nainstalují.

Doufám, že Vám naše cenové a stručné technické podklady umožní orientaci a výběr vhodné vodní
matrace.
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