
HODNOCENÍ KVALITY MATRACÍ TRÄUMELAND

ODVĚTRÁVÁNÍ
Matrace s odvětráním je pro vaše dítě mimořádně důležitá: zabraňuje 
nežádoucímu přehřívání, odvádí vydýchaný CO2 a přivádí k dítěti 
čerstvý vzduch.
1 hvězda: dobré odvětrání pomocí svislých vzduchových kanálků v 
jádru matrace
2 hvězdy: intenzivní odvětrání pomocí svislých a vodorovných 
vzduchových kanálků
3 hvězdy: vynikající odvětrání pomocí patentovaných odvětrávacích 
systémů, svislých a vodorovných vzduchových kanálků a speciálně 
prodyšných materiálů 

MATRACOVÉ 
JÁDRO Materiál jádra matrace hraje velmi důležitou roli - je to jedna z hlavních 

součástí matrace. Materiály, které používáme, jsme rozdělili do 3 
stupňů kvality:
1 hvězda: přírodní vlákna a měkká pěna
2 hvězdy: vysoce hodnotná pěna vyráběná za studena
3 hvězdy: přírodní latex, viskózové a speciální pěny 

BODOVÁ 
ELASTICITA

Páteř dítěte ještě není úplně vyvinutá. Díky bodově elastickému 
jádru matrace je optimálně rozložen tlak na páteř a přesto zůstává 
páteř chráněna, takže se může zdravě vyvíjet. 

POTAH 
MATRACE Potah kojenecké matrace by měl být snímatelný a musí umožňovat 

praní při 60 °C. Díky prodyšnému potahu matrace s integrovanou 
ochranou proti promáčení není třeba používat neprodyšné podložky. 
1 hvězda: potah snímatelný a pratelný
2 hvězdy: funkční potah sleep fresh = ochrana proti promáčení + 
prodyšnost
3 hvězdy: multifunkční potah sleep safety = ochrana proti promáčení 
+ prodyšnost + antibakteriální úprava + vlákna Tencel® 

3D VZDUCHOVÉ 
POLSTROVÁNÍ Díky nesčetným jednotlivým polyesterovým vláknům jsou podložky s 

3D vzduchovým polstrováním nepřekonatelně prodyšné a vysoce 
bodově elastické. Vaše dítě tak může volněji dýchat a nepotí se.

1 hvězda: tenký vzduchový polštář
2 hvězdy: středně vysoký vzduchový polštář
3 hvězdy: vysoký vzduchový polštář 



KOJENECKÁ A 
DĚTSKÁ 
STRANA Jádro matrace má dvě různé funkční plochy: jednu pro kojence a 

druhou pro malé dítě. Díky tomu lze optimální komfort a stabilitu 
přizpůsobit každému vývojovému stádiu dítěte. Doporučujeme od 
hmotnosti dítěte cca 12 kg otočit matraci z kojenecké na dětskou 
stranu.

DĚTSKÁ A 
JUNIORSKÁ 

STRANA
Jádro matrace má dvě různé funkční plochy: jednu pro malé dítě a 
druhou pro juniory. Doporučujeme od hmotnosti
dítěte cca 35 kg otočit matraci z dětské na juniorskou. 

ZESÍLENÉ 
HRANY Podélné hrany matrace jsou zesílené. Tím je pro první kroky dítěte v 

postýlce zajištěna optimální bezpečnost. Naše matrace záměrně 
vyrábíme bez zpevněných okrajů na kratších stranách. Tím je 
vyloučena možnost, aby dítě leželo hlavou na tvrdém podkladu a 
následkem toho v nezdravé poloze. 

CERTIFIKÁT 
ÖKO-TEX

Celá matrace byla testována z hlediska výskytu škodlivin podle normy 
Öko-Tex Standard 100, produktová třída 1 pro kojence a byla 
vyznamenána pečetí Öko-Tex. 

HYPOALERGEN
NÍ

Tato matrace je vhodná zejména pro kojence s alergiemi. 



SNÍMATELNÝ 
POTAH

Potah lze odepnout pomocí zipu. 

DĚLITELNÝ 
POTAH 

MATRACE Obě funkční plochy potahu lze navzájem oddělit. V případě potřeby 
lze potah matrace rozdělit, spodní stranu obrátit nahoru a dítě může 
spát dál. Díky tomu získáte dostatek času na vyprání znečištěné 
strany. Později opět spojíte obě části potahu zipem a získáte tak 
znovu kompletní dětskou matraci. 

POTAH LZE 
PRÁT NA 60 °C

Potah matrace lze prát při 60 °C. 

POTAH LZE 
PRÁT NA 40 °C

Potah matrace lze prát při 40 °C. 

POTAH LZE 
SUŠIT V 

SUŠIČCE

Potah lze sušit v sušičce. 


