Ortopedické lamelové matrace JELÍNEK

Vyrobeno na Valašsku

30

Naše rodinná ﬁrma sídlí ve Valašském Meziříčí již od roku 1897. V tomto kraji
máme kořeny. Po navrácení zestátněného majetku jsme s radostí obnovili výrobu
nábytku z masivního dřeva.
Naším posláním však není vyrábět pouze vzhledný a funkční nábytek. Chceme

Ortopedickým matracím
rozumíme, vyrábíme
je více než 30 let.
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do každého domova přinášet zdravé a příjemné prostředí pro život. V roce 1992
jsme rozšířili výrobu o oblast ortopedických lamelových matrací s vědomím, že
spánek je jedním z nejdůležitějších aspektů života. S maximální pečlivostí se

Proč ortopedické lamelové matrace od JELÍNKA?
Správná podpora
páteře

Kvalita

Prodyšnost

Naše matrace vyrábíme
pouze ze zdravotně
nezávadných, vysoce
kvalitních a certifikovaných
materiálů, které mají dlouhou
životnost.

Díky konstrukci lamelového roštu
může matrace „dýchat“ a velmi dobře
odvádět nežádoucí vlhkost. Prodyšné
jsou také veškeré pěnové a potahové
materiály. Díky vynikající prodyšnosti
v matraci nevzniká prostředí
vyhovující bakteriím, plísním
a roztočům.

Ortopedický lamelový rošt
zabudovaný v matraci se dokáže
Vaší postavě ideálně přizpůsobit,
čímž umožní Vašemu tělu potřebnou
relaxaci. Správná poloha páteře sníží
tlak na meziobratlové ploténky
a zajistí jim potřebnou regeneraci.

Přizpůsobení
tvrdosti matrace

Dlouhá životnost
matrace

Obnovitelné
komponenty

Matrace vyrábíme v různých
váhových kategoriích, které
ovlivňují tvrdost a pružení
ortopedického lamelového roštu.
Pokud Vám vybraná tvrdost
matrace nebude vyhovovat,
zdarma Vám do 1 roku váhovou
kategorii změníme.

Dáváme si záležet na výběru
kvalitních materiálů s dlouhou
životností. Kvalitní studené HR nebo
latexové pěny, bukové lamely
i veškeré potahy Vám budou sloužit
při správné údržbě mnoho let.

Naše matrace jsou jako skládačka.
Nejen že Vám ji vyrobíme na
míru, ale jednotlivé komponenty
můžete navíc kdykoliv vyměnit za
nové a prodloužit tím životnost
své matrace. Myslíme na Vás i na
přírodu.

Ocenění a certiﬁkáty kvality:

Spolupracujeme:

staráme o kvalitu výsledných produktů a se stejnou péčí pro Vás matrace
i testujeme. Každou noc.
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Jak vybrat správnou matraci?

Bolí Vás záda? Pak je tu SÁRA!

Kolem výběru matrace koluje mnoho mýtů a polopravd. Nejrozšířenější z nich

Postel je jedním z nejúžasnějších vynálezů všech dob. Při spánku je

citlivě zkopírovat tvar těla v jakékoliv poloze, správně podepřít

je ta, že pouze tvrdá matrace zajistí zdravý a pohodlný spánek. To ovšem

člověk schopen zregenerovat až 90 % svých fyzických

páteř a dokonale ji uvolnit a protáhnout. Díky dřevěným lamelám

nemusí být vždy pravda.

a duševních sil. Na to, zda se ráno vzbudíte odpočatí a plní energie,

dochází jak k podélnému, tak i příčnému protažení těla na celé

Při spánku na příliš tvrdé matraci budou velké klouby – zejména kyčelní

má rozhodující vliv právě volba správné matrace. Pro zdravý spánek

ploše matrace. V poloze na boku tedy zůstává osa páteře rovná,

a dokonalou relaxaci Vám nabízíme ortopedické lamelové matrace

při ležení na zádech ve svém přirozeném, fyziologicky zakřiveném

SÁRA Basic, SÁRA Klasik, SÁRA Komfort, SÁRA Spirit a SÁRA

tvaru.

probudíte unavení a rozlámaní, protože páteř není správně podepřena.

Boxspring.

Spojte se s námi a my Vám s výběrem matrace na míru rádi

Lehnout si na měkkou matraci může být oproti tomu velmi příjemné, alespoň

Základem těchto matrací je ortopedický lamelový rošt, který je

poradíme.

v první okamžik. I zde je třeba dbát na to, aby matrace poskytovala správnou

zabudován uvnitř matrace. Ten dokáže dostatečně pevně, ale přitom

a ramenní – vystaveny nadměrnému tlaku. Ten Vás při spánku donutí často
měnit polohu, ať už z důvodu nepohodlí či kvůli brnění končetin. Ráno se pak

Příliš tvrdá matrace

oporu páteři. Pokud pro Vás bude matrace příliš měkká, nedokáže dostatečně
podepřít Vaši páteř a poměrně brzy se mohou dostavit bolesti nejen v oblasti
bederní páteře.

Správná matrace by měla dokonale okopírovat Vaše

Příliš měkká matrace

tělo, přizpůsobit se jeho křivkám a pevně, ale zároveň
citlivě Vás podepřít.

Videonávod, jak vybrat správnou matraci:
www.jelinek.eu/jak-vybrat-matraci
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Správná poloha těla

Sázíme na zdravotní nezávadnost
a špičkovou kvalitu.
5

Naše matrace jsou jako skládačka
1

Matraci Vám vyrobíme na míru

3

2
Základem našich matrací je ortopedický

Na ortopedickém lamelovém roštu leží

Celá matrace je „zabalena“

lamelový rošt složený z bukových lamel

roznášecí vrstva (pěna), která ovlivňuje

do snímatelného

a tří podélných nosníků, které určují

povrchovou měkkost matrace. Můžete

pratelného potahu. Potahy

tvrdost matrací a rozdělují je do váhových

vybírat z široké nabídky roznášecích

vyrábíme z různých tkanin

kategorií do 60 kg, 60-80 kg, 80-110 kg

vrstev a zvolit si takovou, která pro Vás

a je jen na Vás, kterou

a nad 110 kg.

bude nejpohodlnější.

variantu si vyberete.

Díky velkému množství dostupných
kombinací Vám můžeme vyrobit matraci či
dvoumatraci na míru přesně podle Vašich
požadavků a představ s individuálním
nastavením pro každého uživatele.
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„Dobrý den, Vaše matrace SÁRA jsme si koupili již potřetí.
Udělali jste nám na požádání rozměry i váhový rozdíl.

Jak si u nás
vybrat matraci?

Jsme velice spokojení a můžeme tuto firmu každému

Hlavní výhody
ortopedických lamelových
matrací JELÍNEK

doporučit. Objednávka byla vyřízena do 3 dnů a k plné
naší spokojenosti.“

Jarmila V.,
Turnov

1

Rozhodněte se, zda chcete vyšší nebo nižší matraci.

2

Zvolte svou váhovou kategorii. Pokud máte hmotnost
na hranici váhové kategorie (např. 80 kg), volte podle
toho, zda máte raději tvrdší nebo měkčí matraci.

3

Dobrý večer paní Rýdlová,
matrace jsou úžasné, každý den se nemůžu dočkat,
spát :-)
MOC děkujeme, jsme rádi, že jsme se rozhodli

4

Volba váhové kategorie

Obnovitelná životnost

Roznášecí vrstva určuje povrchovou měkkost, tedy

Záruka 5 let na matraci, 24 měsíců na pružící nosníky

jak se na matraci cítíte. Jestliže můžete, vyzkoušejte si
Vladimíra G.,
Praha

jednotlivé vrstvy na prodejně.
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Výběr z 6 druhů roznášecích vrstev

Doživotní záruka na bukové lamely

koupit je u Vás!!!

Probouzejte se
svěží a odpočatí.

Snímatelný pratelný potah

Vysoká prodyšnost celé matrace
Vyberte si potah, který Vám vyhovuje nejen
vlastnostmi, ale i pocitově.

až na ně zase ulehnu, což mi pomáhá chodit dříve

Matraci vyrobíme na míru

Nebojte se zeptat. Materiálů a variant je opravdu

Naše matrace vydrží opravdu hodně zátěžových testů.

mnoho. Jsme tu pro Vás a matraci Vám pomůžeme

Ani po letech je nemusíte vyhodit. Stačí pouze vyměnit

sestavit na míru.

podélné nosníky a matrace Vám bude sloužit zase jako
nová.

9

Konstrukce SÁRA Basic / Klasik / Komfort
1

Matrace SÁRA Basic

3a

Bavlna

Micro Active

Aloe Vera

Pružný
lamelový rošt

Snímatelný
a pratelný potah

PUR pěna

2

3b

Roznášecí
vrstvy

Podélné nosníky
z PUR pěny

3c

Celková výška
Ramenní a kyčelní
změkčení

1

Matrace SÁRA Basic je základní matrací z naší
nabídky. Jedná se o matraci s celkovou výškou
15 cm a roznášecí vrstvou ze studené PUR pěny.
Díky svým vlastnostem je vhodná i pro děti.

Vrchní část matrace tvoří snímatelný pratelný

Váhové kategorie

3a

Jádro ortopedických matrací tvoří pružný
LAMELOVÝ ROŠT umístěný uvnitř

POTAH vyrobený z kvalitních a zdravotně
nezávadných tkanin. U matrací SÁRA Basic/

matrace. Je tvořen bukovými lamelami

Klasik/Komfort se potahy snímají z celé

a podepírají jej tři podélné nosníky.

3c

V oblasti ramen a kyčlí mají podélné nosníky
SÁRA tzv. změkčující kolébky, které
zajišťují zónové pružení lamelového roštu.

15 cm
do 60 kg

60 -- 80 kg

80 --110 kg

Rozměry

Standardní nebo atypické na míru

Možnosti potahu

Bavlna, Micro Active, Aloe Vera

Roznášecí vrstvy

Studená PUR pěna 5 cm

nad 110 kg

Více informací o potazích a roznášecích vrstvách naleznete na straně 18–21.

Pro správnou funkci všech ortopedických
lamelových matrací je důležité, aby ležely

matrace. Všechny je možné bez obav prát

na pevném a rovném podkladu bez ostrých

v běžné pračce.

2

hran a hrotů. Ideální je hustý laťkový rošt,

3b

Tři PODÉLNÉ NOSNÍKY z kvalitní PUR

Pro zákazníky, kteří si chtějí nebo

ROZNÁŠECÍ VRSTVA zajišťuje rovnoměrné

pěny určují tvrdost a pružení lamelového

potřebují individuálně nastavit

rozložení váhy těla bez bodových tlaků, což je

roštu. Tzv. „podélníky“ vyrábíme v různých

nezbytné pro správný krevní oběh.

váhových kategoriích.

Matrace na
míru

Správná
podpora těla

Volba
váhové
kategorie

Partnerské
dvoumatrace
na míru

Snímatelný
potah

Vhodné pro
polohovací
rošty

deska apod. V případě položení matrace na
předpružený lamelový rošt je třeba provést

tuhost matrace, nabízíme tzv. zónové

úpravu matrace (tzv. zpevnění), aby byla

podélníky ZORA . Ty umožňují regulovat

zachována její správná ortopedická funkce.

tuhost pružení v libovolných částech

Tuto úpravu provádíme bez příplatku.

(zónách) matrace. Více na straně 28.
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U této matrace můžete vybírat ze tří druhů potahů
- Bavlna, Micro Active a Aloe Vera a jako u všech
našich ortopedických matrací je zde možnost
individuálního nastavení dle hmotnosti uživatele.

Antibakteriální

Prodyšná
matrace

Zdravotně
nezávadné
materiály

Obnovitelná
životnost
matrace

Záruky

Vhodné pro
pevné rošty
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Matrace SÁRA Klasik

Matrace SÁRA Komfort
Bavlna

Micro Active

Aloe Vera

NAWAPUR

CELLPUR

XDURA

NATURLATEX

EMBRACE

Matrace SÁRA Klasik patří mezi jednu z našich
nejoblíbenějších matrací. Celková výška této
matrace je 17 cm.
Celková výška
Váhové kategorie

17 cm
do 60 kg

60 -- 80 kg

80 --110 kg

nad 110 kg

Rozměry

Standardní nebo atypické na míru

Možnosti potahu

Bavlna, Micro Active, Aloe Vera

Roznášecí vrstvy

Nawapur 7 cm, Xdura 7 cm, Cellpur 7 cm, Naturlatex 7 cm, Embrace 5+2 cm

Více informací o potazích a roznášecích vrstvách naleznete na straně 18–21.

Matrace na
míru

Správná
podpora těla

Volba
váhové
kategorie

Partnerské
dvoumatrace
na míru

Snímatelný
potah

Vhodné pro
polohovací
rošty

Délku i šířku matrace vyrobíme na míru podle
Vašich požadavků. Rádi pro Vás vyrobíme také
partnerskou dvoumatraci podle individuálních
potřeb každého z uživatelů.
U matrace SÁRA Klasik můžete vybírat ze tří druhů
potahů - Bavlna, Micro Active a Aloe Vera a jako
u všech našich ortopedických matrací je i zde
možnost individuálního nastavení dle hmotnosti
uživatele.

U matrace SÁRA Klasik se při spánku maximálně

Podložka ERGOFLEX 5 cm

Celková výška

22 cm

Váhové kategorie

do 60 kg

60 -- 80 kg

80 --110 kg

nad 110 kg

Rozměry

Standardní nebo atypické na míru

Možnosti potahu

Bavlna, Micro Active, Aloe Vera

Roznášecí vrstvy

Nawapur 7 cm, Xdura 7 cm, Cellpur 7 cm, Naturlatex 7 cm, Embrace 5+2 cm

Více informací o potazích a roznášecích vrstvách naleznete na straně 18–21.

Matrace na
míru

Správná
podpora těla

Volba
váhové
kategorie

Partnerské
dvoumatrace
na míru

Snímatelný
potah

Vhodné pro
polohovací
rošty

projeví efekt integrovaného ortopedického
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Zdravotně
nezávadné
materiály

Obnovitelná
životnost
matrace

Záruky

Vhodné pro
pevné rošty

zaměstnání na své tělo, zvolte matraci SÁRA Klasik.

Aloe Vera

NAWAPUR

CELLPUR

XDURA

NATURLATEX

EMBRACE

Matrace SÁRA Komfort vychází konstrukčně
z matrace SÁRA Klasik, je však doplněna o další
5 cm vysokou vrstvu ERGOFLEX, která se
vyznačuje vysokou pevností a pružností. Díky
těmto vlastnostem dokáže dostatečně eliminovat
bodové tlaky, a ulevit tak i osobám s bolestmi
kloubů.
SÁRA Komfort je vhodná také pro jedince nižšího
vzrůstu s vyšší hmotností. Dvě roznášecí vrstvy
v matraci SÁRA Komfort dokáží pevně, ale přitom
citlivě podepřít Vaše tělo.

Chcete-li si dopřát pohodlnou a vysokou
ortopedickou matraci, vyzkoušejte matraci SÁRA
i páteři při zachování správné ortopedické funkce.

nebo potřebujete zmírnit negativní vliv sedavého
Prodyšná
matrace

Micro Active

Komfort. Poskytne příjemnou oporu Vašim kloubům

lamelového roštu. Máte-li problémy se zády

Antibakteriální

Bavlna

Kromě milovníků pohodlí tuto matraci ocení také
Antibakteriální

Prodyšná
matrace

Zdravotně
nezávadné
materiály

Obnovitelná
životnost
matrace

Záruky

Vhodné pro
pevné rošty

starší osoby či osoby s bolestmi kloubů.
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Matrace SÁRA Spirit

Konstrukce SÁRA Spirit
1b

2

1a
Jednoduché
zvýšení matrace

Snímatelný
pratelný potah

Podélné nosníky
z PUR pěny

Celková výška
Váhové kategorie

Ramenní a kyčelní
změkčení

1b

ROZNÁŠECÍ VRSTVA určuje povrchovou

17 nebo 22 cm
do 60 kg

60 -- 80 kg

80 --110 kg

nad 110 kg

Rozměry

Standardní nebo atypické na míru

Možnosti potahu

Bavlna, Morrison, Synchronic, Hemp

Roznášecí vrstvy

Nawapur 7 cm, Xdura 7 cm, Cellpur 7 cm, Naturlatex 7 cm, Embrace 5+2 cm

Tři PODÉLNÉ NOSNÍKY z kvalitní PUR

v horní části pomocí zipu jednoduše odepnout,

měkkost matrace. Zajišťuje také rovnoměrné

pěny určují tvrdost a pružení lamelového

což usnadňuje jejich údržbu. Součástí potahu

rozložení váhy těla uživatele, což je nezbytné pro

roštu. Tzv. „podélníky“ vyrábíme v různých

matrace SÁRA Spirit jsou čtyři rukojeti, které

správný krevní oběh. Nabídku roznášecích vrstev

váhových kategoriích.

usnadňují manipulaci s matrací.

včetně jejich popisu naleznete na str. 18.

VÝŠKU MATRACE lze snadno změnit přidáním

3a

Jádro ortopedických matrací tvoří pružný

3c

Matrace na
míru

Správná
podpora těla

Volba
váhové
kategorie

Partnerské
dvoumatrace
na míru

Snímatelný
potah

Záruky

NAWAPUR

CELLPUR

XDURA

NATURLATEX

LAMELOVÝ ROŠT umístěný uvnitř

SÁRA tzv. změkčující kolébky, které

pěna) a zipového mezikusu.

matrace. Je tvořen bukovými lamelami

zajišťují zónové pružení lamelového roštu.

EMBRACE

Vhodné pro
pevné rošty

Další výhodou těchto potahů jsou čtyři rukojeti
umístěné na bocích matrace, které zajišťují snadnější
manipulaci. Výjimečnost matrace SÁRA Spirit
spočívá také v tom, že si můžete pomocí zipového
mezikusu a podložky ERGOFLEX matraci zvýšit na
22 cm a přizpůsobit komfort a výšku matrace svým
potřebám.

Jestliže si potrpíte na čisté a bezprašné prostředí,
vsaďte na matraci SÁRA Spirit. Díky promyšlenému
potahu bude její údržba hračkou. A jestliže po

V oblasti ramen a kyčlí mají podélné nosníky

či odebráním podložky ERGOFLEX (modrá

a podepírají jej tři podélné nosníky.
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3b

Hemp

Nejnovější matrace z naší dílny, která je jako všechny
naše matrace vyrobena z kvalitních zdravotně
nezávadných materiálů. Novým prvkem matrace
SÁRA Spirit je snadno snímatelný horní díl potahu
– jednoduše jej pomocí zipu odepnete a samostatně
vyperete. Díky tomu nemusíte složitě manipulovat
s celou matrací.

Více informací o potazích a roznášecích vrstvách naleznete na straně 18–21.

2

Synchronic

Pružný
lamelový rošt

3b

Roznášecí
vrstvy

INOVATIVNÍ POTAHY u matrace SÁRA Spirit lze

Morrison

3a

3c

1a

Bavlna

čase zjistíte, že byste raději usínali na vyšší matraci,
jednoduše k té stávající připněte zipový mezikus s
Navýšení
připnutím
zip. proužku

Antibakteriální

Prodyšná
matrace

Zdravotně
nezávadné
materiály

Obnovitelná
životnost
matrace

Vhodné pro
polohovací
rošty

pěnou ERGOFLEX.

15

Matrace SÁRA Boxspring

Konstrukce SÁRA Boxspring
1b

2

1a
Jednoduché
zvýšení matrace

Snímatelný
pratelný potah

3a
Pružný
lamelový rošt

3b

Roznášecí
vrstvy

Podélné nosníky
z PUR pěny

Celková výška

4
Podkladová
pevná pěna

1a

INOVATIVNÍ POTAHY u matrace SÁRA

Váhové kategorie

2

ROZNÁŠECÍ VRSTVA určuje povrchovou

3b

měkkost matrace. Zajišťuje také rovnoměrné

určují tvrdost a pružení lamelového roštu. Tzv.

jednoduše odepnout, což usnadňuje jejich

rozložení váhy těla uživatele, což je nezbytné pro

„podélníky“ vyrábíme v různých váhových

údržbu. Součástí potahu matrace SÁRA

správný krevní oběh. Nabídku roznášecích vrstev

kategoriích. U matrace SÁRA Boxspring jsou

Boxspring jsou čtyři rukojeti, které usnadňují

včetně jejich popisu naleznete na str. 18.

podélníky vyrobeny s výztuhami, které zajišťují

manipulaci s matrací.

1b

Tři PODÉLNÉ NOSNÍKY z kvalitní PUR pěny

Boxspring lze v horní části pomocí zipu

VÝŠKU MATRACE lze snadno změnit přidáním

zpevnění celé matrace.

3a

Jádro ortopedických matrací tvoří pružný

4

do 60 kg

60 -- 80 kg

80 --110 kg

nad 110 kg

Rozměry

Standardní nebo atypické na míru

Možnosti potahu

Bavlna, Morrison, Synchronic, Hemp

Roznášecí vrstvy

Nawapur 7 cm, Xdura 7 cm, Cellpur 7 cm, Naturlatex 7 cm, Embrace 5+2 cm

Více informací o potazích a roznášecích vrstvách naleznete na straně 18–21.

Matrace na
míru

Správná
podpora těla

Volba
váhové
kategorie

Partnerské
dvoumatrace
na míru

Snímatelný
potah

či odebráním podložky ERGOFLEX (modrá

LAMELOVÝ ROŠT umístěný uvnitř

použitím PODKLADOVÉ PEVNÉ PĚNY v dolní

pěna) a použitím zipového mezikusu o výšce

matrace. Je tvořen bukovými lamelami

části matrace. Ta současně tvoří rovný podklad pro

5 cm nebo 10 cm.

a podepírají jej tři podélné nosníky.

lamelový rošt a díky otvorům umožňuje výborné

Morrison

Synchronic

Hemp

NAWAPUR

CELLPUR

XDURA

NATURLATEX

EMBRACE

Matrace SÁRA Boxspring reaguje na světové trendy
a požadavky zákazníků na vysokou matraci. Výška
matrace SÁRA Boxspring je 25 cm nebo 30 cm,
přičemž zůstaly zachovány všechny prvky
a přednosti ortopedické lamelové matrace.
U matrace SÁRA Boxspring jsou zcela potlačeny
veškeré houpavé a jiné efekty vedoucí k pocitu
nestability matrace, který se u takto vysokých
matrací často vyskytuje.
Matraci SÁRA Boxspring nelze použít na polohovací
rošty.

Záruky

Tuto matraci doporučujeme všem uživatelům, kteří

Nadstandardní výšky matrace je dosaženo

provzdušnění matrace.
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25 nebo 30 cm

Bavlna

chtějí moderní matracový systém, který zaujme
nejen svojí nadstandardní výškou, ale především
kvalitním ortopedickým systémem pro dokonalou
Navýšení
připnutím
zip. proužku

Antibakteriální

Prodyšná
matrace

Zdravotně
nezávadné
materiály

Obnovitelná
životnost
matrace

Vhodné pro
pevné rošty

regeneraci těla během spánku.
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Jakou vybrat roznášecí vrstvu do matrace SÁRA?
Roznášecí vrstva určuje povrchovou měkkost matrace. Při výběru
materiálů pro výrobu matrací sází naše ﬁrma na zdravotní
nezávadnost a špičkovou kvalitu. V naší nabídce naleznete šest
druhů roznášecích vrstev různých vlastností.

PUR PĚNA
Výška pěny: 5 cm

18

Tvrdá

Roznášecí vrstva PUR pěna je součástí matrace SÁRA Basic. Ostatní
roznášecí vrstvy jsou kombinovatelné s matracemi SÁRA Klasik /
Komfort / Spirit / Boxspring.

NAWAPUR

CELLPUR

Výška pěny: 7 cm

Výška pěny: 7 cm

Středně tvrdá / tvrdá

Naše roznášecí vrstvy podporují
správný krevní oběh.

XDURA
Středně měkká

Výška pěny: 7 cm

Měkká

Studená PUR pěna je velmi pevná, pružná
a nadstandardně prodyšná roznášecí
vrstva. Drobné nopky povrch matrace
provzdušňují a omezují tak výskyt roztočů,
kteří potřebují k životu vlhké prostředí.
PUR pěna pro Vás bude ta pravá, jestliže
preferujete tvrdou matraci, nebo
potřebujete matraci pro děti.

Studená HR pěna s výbornou pevností
a prodyšností. Patří mezi středně tvrdé
nebo tvrdé roznášecí vrstvy dle otočení
nopků. NAWAPUR velmi dobře rozloží
bodový tlak zejména u jedinců s vyšší
váhou a nižším vzrůstem. Tuto pěnu
doporučujeme také osobám s širšími
rameny.

Komfortní prodyšná studená HR pěna
v kombinaci s vláknem TENCEL otevírá
novou dimenzi v hygieně a komfortu.
Vlákno TENCEL je z celulózy a přirozenou
cestou přijímá vlhkost, kterou následně
rychle uvolňuje zpět do okolního prostředí.
Tím vzniká suché a příjemné prostředí pro
spánek, které ocení především alergici
a astmatici. Díky své elasticitě dokáže velmi
jemně podepřít citlivé oblasti těla.

XDURA je unikátní pěna, která nepatří
mezi studené, líné ani standardní pěny.
Jedná se o univerzální měkkou elastickou
pěnu, která poskytne perfektní prostředí
pro klidný spánek bez pocení či přehřívání.
XDURA kombinuje vlastnosti moderních
pěn a svou kvalitu opakovaně dokazuje
výbornými výsledky v příslušných
standardech hodnocení.

Ideální pro všechny, kteří mají rádi
tvrdé matrace a chtějí zdravý spánek
za dobrou cenu.

NAWAPUR je sázka na jistotu.
Vyhovuje prakticky všem a je vhodná
i pro lidi s nadváhou.

Ideální volba pro zákazníky, kteří
se více potí, nebo potřebují citlivě
podepřít oblast kyčle a ramene.

XDURA je vhodná pro všechny, kdo
preferují měkkou matraci při zachování
správného podepření těla.

DOPORUČENÍ:
Paměťová pěna EMBRACE není
vhodná do chladných ložnic
s teplotou pod 18°C.

NATURLATEX

EMBRACE

Výška pěny: 7 cm

Výška pěny: 5+2 cm

Měkká

Středně měkká

Pro výrobu této latexové pěny je použito
100% přírodní mléko brazilského
kaučukovníku. Díky revoluční technologií
TALALAY je zaručen 100% přírodní
hypoalergenní materiál s vynikající
prodyšností, výbornou pružností
a dlouhou životností.

EMBRACE patří do kategorie viskoelastických
(paměťových) pěn s otevřenou strukturou
latexových buněk, které reagují na teplotu
těla i okolí. Revoluční technologie TALALAY
je zárukou výborné prodyšnosti s vynikajícím
termoregulačním účinkem. Díky antidekubitnímu
účinku je vrstva EMBRACE vhodná i pro
dlouhodobě ležící osoby. Paměťovou pěnu
EMBRACE 5 cm vždy dodáváme s 2cm
podložkou TALALAY LATEX.

NATURLATEX je vhodný jak pro alergiky,
tak pro všechny osoby, které preferují
měkký elastický povrch s rovnoměrným
podepřením těla.

Paměťová pěna EMBRACE je to pravé pro
všechny milovníky luxusu. Je výborně prodyšná
a její antidekubitní účinky ocení každý, kdo
z jakéhokoliv důvodu tráví mnoho času v posteli.
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Jaký zvolit potah na matraci SÁRA Basic / Klasik / Komfort

Jaký zvolit potah na matraci SÁRA Spirit / Boxspring

Matrace SÁRA Basic, SÁRA Klasik a SÁRA Komfort jsou opatřeny
snímatelným pratelným potahem. Pro tyto typy matrací můžete
zvolit z potahů BAVLNA, MICRO ACTIVE a ALOE VERA.

Potahy pro matrace SÁRA Spirit a SÁRA Boxspring se vyznačují
snadno snímatelným horním dílem potahu – jednoduše jej pomocí
zipu odepnete a samostatně vyperete. Díky tomu nemusíte složitě
manipulovat s celou matrací. Její údržba je tedy velmi jednoduchá.

Textilní potahy jsou prošity antialergickou vrstvou z dutého vlákna.
Pro vyprání potahu je nutné sundat potah z celé matrace.

Potah BAVLNA

Potah MICRO ACTIVE

Potah ALOE VERA

Je vyroben ze 100% bavlny. Vnitřní
náplň potahu je tvořena fixovaným
PES (termopojeným) rounem. Díky své
pratelnosti až na 90°C a svému složení je
potah vhodný pro alergiky a astmatiky.

Skládá se ze tří vrstev, což zaručuje dobrý
odvod vlhkosti a dlouhou životnost.
Přírodní úprava GREENFIRST je vytvořena
na bázi esenciálních olejů citrónu,
levandule a eukalyptu a vyznačuje se
schopností aktivně ničit plísně
a odpuzovat roztoče. Tyto vlastnosti vydrží
až 30 vyprání potahu při teplotě 60°C.

Obsahuje výtažek rostliny Aloe Vera, která
se vyznačuje svými hojivými účinky na kůži.
Aroma rostliny zbraňuje vzniku zápachů,
odstraňuje nepříznivé mikroorganismy
a poskytuje tak ochranu proti bakteriím
a plísním. Potah se vyznačuje
nadstandardní absorpcí vlhkosti, čímž
vytváří zdravé prostředí pro příjemný
spánek.

Složení: 100% Bavlna
90

P

Složení: 74% Polyester, 26% Viskóza
60

A

Složení: 73% Polyester, 27% Lyocell
60

Potah BAVLNA nejvíce oceníte, je-li pro
Vás důležitý přírodní původ vláken
a možnost praní při vysokých teplotách.
Potah je pocitově chladivější.
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Potah MICRO ACTIVE doporučujeme
všem alergikům. Vyperete-li jej 2x ročně,
vydrží jeho antialergenní vlastnosti nejméně
15 let. Potah je pocitově hřejivější.

Potahy doporučujeme minimálně 1x ročně vyprat
a dodržovat tak základní hygienu matrace.

Potah
BAVLNA

Potah
MORRISON

Potah
SYNCHRONIC

Potah
HEMP

Je vyroben ze 100% bavlny. Vnitřní
náplň potahu je tvořena fixovaným
PES (termopojeným) rounem. Díky
své pratelnosti až na 90°C a svému
složení je potah vhodný pro alergiky
a astmatiky.

Inovativní potah MORRISON je směsí
polyesteru, viskózy, modalu, konopí a
lnu. MORRISON se díky použití vláken
extrémně jemné struktury vyznačuje
vysokou kvalitou a praktičností. Je
také šetrný k životnímu prostředí.

Potah SYNCHRONIC patří díky
použití umělých vláken mezi
praktické potahy s dlouhou
životností. Vlákna potahu se skládají
z polyesteru, polyvisconu a lycry
a dodávají tkanině jedinečný vzhled.

Potah HEMP s obsahem konopí
si rychle oblíbíte. Vytváří
prodyšný povrch a má příznivé
účinky na pokožku. Látka
s obsahem přírodních vláken
je přirozeně antibakteriální.

Složení: 100% Bavlna

Složení: 72% Polyester, 19% Viskóza,
7% Modal, 1% Len, 1% Konopí

Složení: 1,2% Lycra, 89,8%
Polyester, 9% Polyviscon

Složení: 24,7% Organická
bavlna – konopí, 75,3% Polyester

90

P

40

P

30

30

A

Trápí-li Vás noční pocení či citlivá
pokožka, bude pro Vás nejlepší volbou potah
ALOE VERA. Potah je pocitově hřejivější.

Potah BAVLNA nejvíce oceníte, je-li pro Vás
důležitý přírodní původ vláken a možnost
praní při vysokých teplotách. Potah je
pocitově chladivější.

Patříte-li mezi milovníky luxusu, budete
nadšeni estetikou a hedvábně jemným
povrchem potahu MORRISON.

Jedinečný potah SYNCHRONIC Vás osloví
nejen svými vlastnostmi, ale i unikátním
designovým povrchem. Šestihrany mimo
jiné působí lehce masážním efektem.

Hledáte-li to nejlepší pro svou
pokožku a klidný spánek, vyzkoušejte
potah HEMP.
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Doplňkový
sortiment

Matracový chránič COOLER

Chrániče na matrace
Celková šířka

80, 85, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210,
220, 230, 240 cm

Celková délka

190, 195, 200, 210, 220, 230, 240 cm

Matracový chránič WARMER

Ideální pro horkokrevné spáče.

Ideální pro zimomřivé spáče.

• pro letní období

• pro zimní období

• vyznačuje se vysokou absorpcí
tepla, čímž zabraňuje přehřívání
organismu během spánku

• vytváří dokonalý pocit tepla

• poskytuje tepelnou pohodu
díky ochlazujícímu pocitu

• pomáhá udržovat teplotní rovnováhu

Chránič je velmi praktickým doplňkem pro každou matraci.
Dokáže efektivně absorbovat vlhkost, čímž chrání Vaši matraci
před působením potu. Díky snadné pratelnosti zjednoduší
údržbu a zlepší hygienu matrace. Jeho použití doporučujeme
všem alergikům.

• poskytuje teplé a suché
prostředí pro dobrý spánek
• eliminuje zápachy a má
deodorizační účinek

Na zakázku je možné vyrobit i atypické rozměry.

Matracový chránič
BAVLNA

Matracový chránič
MICRO ACTIVE

Matracový chránič
ALOE VERA

Složení: 100% Bavlna

Složení: 74% Polyester, 26% Viskóza

Složení: 73% Polyester, 27% Lyocell

90

22

P

60

A

60

Složení: 46% Polyester, 42%, COOLER, 12% Polyester - Lycra
30

Složení: 21,8% Polyester WARMER, 78,2% Polyester
30

A
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Sendvičová matrace
DIANA

Anatomické polštáře
HUGO
Snímatelný potah
Líná pěna
Termopur

Záruka

Zdravotně
nezávadné
materiály

Snímatelný
potah

60 x 40 cm

HUGO HAPPY

50 x 32 cm

Pokud Váš polštář neposkytuje dostatečnou oporu krční páteři, mohou
se u Vás po čase vyskytnout bolesti hlavy či šíje. Proto jsme pro Vás
vyvinuli jedinečný anatomicky tvarovaný polštář HUGO
z viskoelastické (paměťové) pěny. Umožní Vaší krční páteři a šíjovým
svalům potřebnou relaxaci, a Vy se ráno po probuzení budete cítit
svěží a odpočatí.

Micro Active

Aloe Vera

Matrace DIANA je pěnová sendvičová matrace
matrace.
Díky své konstrukci umožňuje oboustranné použití
s možností výběru měkčí nebo tvrdší strany.
Základem jádra je vysoce kvalitní PUR pěna, která
se vyznačuje vysokou pevností a prodyšností.
Matrace je vyrobena technologií bez lepení, což
zajišťuje lepší provzdušnění a snadnou údržbu.
Vybírat můžete ze tří druhů potahů - Bavlna,
Micro Active a Aloe Vera.

Polštář HUGO

HUGO a HUGO LUX

Bavlna

Výměnná jádra

Do rozkládací postele DIANA můžete matraci
DIANA objednat také v potahu z různých
čalounických látek. Více informací naleznete
v ceníku.

Polštář HUGO LUX

Celková výška

15 cm

Rozměry

Standardní, atypické na míru

doporučujeme jako levnější variantu

Možnosti potahu

Bavlna, Micro Active, Aloe Vera

matrace pro kvalitní spánek do

Sendvičovou matraci DIANA

dětských pokojů, do rozkládací
Více informací o potazích a roznášecích vrstvách naleznete na straně 18-21.

postele DIANA nebo pro příležitostné
spaní.

Polštáře HUGO vyrábíme v potazích ALOE VERA, SYNCHRONIC,
MORRISON a HEMP. Jejich tvrdost si můžete nastavit pomocí
vyměnitelných jader různé tuhosti, a přizpůsobit tak polštář svým
potřebám. Pro osoby s velkými rameny doporučujeme variantu
HUGO LUX.
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3 cm vysoká
podložka u polštáře
HUGO LUX

Matrace na
míru

Správná
podpora těla

Snímatelný
potah

Záruka
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Naše nabídka matrací a jejich srovnání
SÁRA
Basic

SÁRA
Klasik

SÁRA
Komfort

SÁRA
Spirit

SÁRA
Boxspring

Doporučujeme
pro

Matrace na
míru

Tvrdost
(povrchová
měkkost)

tvrdá

Celková výška
matrace

15 cm

17 cm

22 cm

17 cm

22 cm

25 cm

30 cm

PUR pěna 5 cm

NAWAPUR 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
NAWAPUR 7 cm

NAWAPUR 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
NAWAPUR 7 cm

NAWAPUR 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
NAWAPUR 7 cm

CELLPUR 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
CELLPUR 7 cm

CELLPUR 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
CELLPUR 7 cm

NAWAPUR 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
NAWAPUR 7 cm

XDURA 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
XDURA 7 cm

XDURA 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
XDURA 7 cm

XDURA 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
XDURA 7 cm

NATURLATEX 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
NATURLATEX 7 cm

NATURLATEX 7 cm

ERGOFLEX 5 cm +
NATURLATEX 7 cm

měkká/střední/
tvrdá

NATURLATEX
7 cm
EMBRACE 5+2 cm
BAVLNA
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měkká/střední/
středně tvrdá

měkká/střední/
tvrdá

měkká/střední/
středně tvrdá

měkká/střední/
tvrdá

matrace vyrobená
na míru podle vašich
potřeb

anatomicky správná
podpora těla

možnost výroby
dvoumatrace

měkká/střední/
středně tvrdá

BAVLNA

ERGOFLEX 5 cm +
NATURLATEX 7 cm
ERGOFLEX 5 cm +
EMBRACE 5+2 cm
BAVLNA

EMBRACE 5+2 cm

ERGOFLEX 5 cm +
EMBRACE 5+2 cm

BAVLNA

EMBRACE 5+2 cm

ERGOFLEX 5 cm +
EMBRACE 5+2 cm

BAVLNA

MICRO ACTIVE

MICRO ACTIVE

MICRO ACTIVE

MORRISON

MORRISON

ALOE VERA

ALOE VERA

ALOE VERA

SYNCHRONIC

SYNCHRONIC

HEMP

HEMP

Ceny matrací naleznete na našem webu www.jelinek.eu/ortopedicke-matrace

navýšení výšky matrace
pomocí zip. proužku

Snímatelný
potah

Navýšení
připnutím
zip. proužku

Prodyšná
matrace

možnost výměny
všech komponentů
matrace

60
60
Maximální
praní 60°C
teplota teplota
praní 60°C
Záruky Maximální
90 90

matrace je vhodná
pro60
pevné rošty

Maximální teplota praní 90°C

30

Maximální teplota praní 30°C

40

Maximální teplota praní 40°C

90

Maximální teplota praní 90°C

30

Maximální teplota praní 30°C

Maximální
teplota praní
40 ˚C

60A

Maximální
90praní
teplota
60 ˚C

P

Maximální teplota praní 40°C

Výrobek se nesmí žehlit

Výrobek se nesmí žehlit

30

Nesušit v bubnové sušičce

40

v bubnové
NesušitNesušit
v bubnové
sušičce sušičce

60

Maximální
praní 90°C
Maximální
teplota teplota
praní 90°C
Maximální teplota praní 60°C

30 30

90

AA

40 40

30

PP

Vhodné pro
polohovací
rošty

Možno
sušit v sušičce
na teplotu
nízkou
teplotu
Nesušit
v bubnové sušičce
Možno sušit
v sušičce
na nízkou

60

6040

Maximální teplota praní 90°C

30

Maximální
teplotasušičce
praní 30°C
Nesušit
v bubnové

A

90

P

30

40

40

A

60

Maximální teplota praní 90°C

90P

Lze chemicky čistit
Maximální teplota praní 60°C

Maximální
30praní
teplota
90 ˚C

60

90

30

teplota praní 40°C
sušit zavěšený
šňůřeVýrobek
se
nesmína
bělit Maximální
Maximální
praní čistění
90°C tetrachlóreténem
Maximální
teplota
praní
90°C
Výrobek
se nesmí
Možno
sušitžehlit
v sušičce naVýrobek
nízkouVýrobek
teplotu
sušit zavěšený
na šňůřena Možno
sušit vpraní
sušičce
teplotuv bubnové sušičce
Možnost teplota
chemického
teplota
30°C nízkouNesušit
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Zdravotně
nezávadné
materiály

5 let záruka na matraci
24 měsíců na podélníky
doživotní záruka na lamely

Obnovitelná
životnost
matrace

Maximální teplota praní 60°C

certiﬁkované
zdravotně nezávadné
materiály

prodyšná matrace

Antibakteriální

Maximální
40praní
teplota
30 ˚C

Volba
váhové
kategorie

snímatelný pratelný
potah

antibakteriální
materiály

Vhodné pro
60
pevné rošty

možnost volby
váhové kategorie

Správná
podpora těla

Partnerské
dvoumatrace
na míru

Roznášecí
vrstvy
(pěny)

Potahy

Legenda

Výrobek sušit zavěšený na šň

Výrobek sušit zavěšený na šňůře
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Náhradní komponenty
pro obnovu životnosti matrací
Naše matrace vytváříme tak, aby Vám sloužily co nejdéle. Jednotlivé komponenty nejsou vzájemně slepené, a proto je můžete kdykoli
jednoduše vyměnit, prodloužit životnost matrace a znovu tím dosáhnout maximálního pohodlí.

Podélné nosníky

Roznášecí vrstvy

Potahy

Podélné nosníky nesou hmotnost celé

Roznášecí vrstvy působením tepla,

Chrání jádro matrace a současně

matrace i spící osoby. Z tohoto důvodu

slunečního záření, potu a dalších vlivů

ji drží pohromadě. Z hygienických

je doporučujeme měnit po 7-10 letech.

degradují a mohou se stát působištěm

důvodů doporučujeme prát potahy

Podélníky nabízíme ve váhových

roztočů a plísní. Proto je doporučujeme

alespoň 1x ročně. Doba, po kterou

kategoriích do 60 kg, 60-80 kg,

měnit nejlépe po 10 letech.

Vám bude sloužit, je čistě na Vašem

80-110 kg a nad 110 kg.

uvážení.

1/3
od 82 Kč
*

měsíčně za zdravé spaní

života

strávíme spánkem

420 447 m 42
bukových
matrací

od roku 1992 jsme vyrobili více než
200 213 matrací. Pokud byste

poskládali všechny naše prodané

1992

rok

Ortopedické lamelové
matrace vyrábíme
už více než 28 let.

lamel

tolik lamel najdete v ortopedickém
roštu našich matrací ( 90x200 cm)

matrace za sebe, získali byste
„matracovou dálnici“ v délce 420 km.

Pokud potřebujete zvláštní
podporu či změkčení v určité oblasti
zad, doporučujeme Vám zónové podélníky

*

ZORA, které si pomocí pěnových jader

Cena je vypočítána při 15ti letém používání zakoupené matrace

nastavíte v konkrétních oblastech matrace

SÁRA Basic 90x200 cm v ceně 9990 Kč a při jedné obnově podélných

přesně podle svých potřeb.
Více informací na www.jelinek.eu/nahradni-komponenty
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Investujte do svého zdraví a spěte kvalitně již od 82 Kč za měsíc.

nosníků v ceně 1980 Kč. a nového potahu Bavlna v ceně 2750 Kč.

29

Proč matraci od nás?
Naše matrace jsme vyvinuli do současné podoby na základě
mnohaletých zkušeností.
Matrace jsou pravidelně testovány nejen v prostředí odborných
zkušeben, ale také v náročných reálných podmínkách –
v nemocnicích či pečovatelských domech. Tedy tam, kde je
zdravé spaní základem.
Spánkem strávíte třetinu svého života a investice do zdravého
spaní se vyplatí.

Ocenění a reference
Profesní odborná ocenění, která naše matrace získaly, nás velice
těší. Co nás těší ještě víc, jsou spokojení zákazníci. Reference od
nich jsou reklamou k nezaplacení. Děkujeme!

Vybrali jste
nevyhovující matraci?

Showroomy a prodejní místa

Může se stát, že člověk nevybere matraci na 100 % podle jeho
představ. Zjistili jste v průběhu roku, že Vám přeci jen tvrdost
matrace nevyhovuje? Nebojte, výměnu podélníků určujících
tvrdost matrace garantujeme celý 1 rok od zakoupení zdarma.

Podnikové prodejny JELÍNEK
Partnerské prodejny JELÍNEK

Nevíte si rady?
Obraťte se na nás.

Certiﬁkované prodejny
Matracová studia

Víme, že zorientovat se v nabízených materiálech a jejich
kombinacích nemusí být snadné. Proto Vám rádi s výběrem
matrace odborně poradíme a obsloužíme v síti podnikových
a specializovaných prodejen po celé ČR a na Slovensku. Využít
můžete i telefonické konzultace s našimi ﬁremními specialisty.

Reference zákazníků naleznete na www.jelinek.eu/reference

Záruky
Abyste mohli v klidu spát, poskytujeme Vám doživotní záruku
na zlomení bukové lamely, 5letou záruku na celou matraci
a 2letou záruku na podélné nosníky.

Video návody k matracím
Nemůžete vybrat správnou matraci nebo si nevíte rady
s výměnou jednotlivých náhradních komponentů ve Vaší
matraci SÁRA Basic, SÁRA Klasik, SÁRA Komfort nebo SÁRA
Spirit? Podívejte se na naše videa, jak si jednoduše poradit s
výběrem matrace či s výměnou komponentů.

Jaká je životnost matrace?
Při pravidelném používání matrace standardně vydrží 8-12 let.
Každodenním používáním se může materiál pružících podélníků
unavit. Nové podélníky si můžete za přijatelnou cenu zakoupit,
v matraci vyměnit a obnovit tím životnost matrace na dalších
mnoho let. Nevyhazujte matraci – šetřete životní prostředí i svoji
peněženku!
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Video návody jsou dostupné
po načtení QR kódu nebo na
našich webových stránkách
www.jelinek.eu/
videonavody-k-matracim

Všechny podnikové a partnerské
prodejny najdete na:
www.jelinek.eu/prodejny

Naše ceníky a návody
ke stažení najdete na:
www.jelinek.eu/ke-stazeni
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