Na čo musím pri kúpe roštov prihliadať – ktorý rošt je ten pravý?
Prečo laťkový rošt?
Laťkový rošt či už z predpätých lamiel alebo rovných latiek z masívneho dreva
dostatočne zabezpečuje odvetrávanie matraca a úložného priestoru. Medzerami
medzi laťkami cirkuluje vzduch a odvádza vlhkosť a týmto zabraňuje vzniku
zápachu a plesní.

Aký rošt je vhodný do mojej postele?
Aby ste sa správne rozhodli je nutné vedieť aká je v posteli zriadená:
Predpríprava pre rošty
Laťky po dĺžke bočníc postele + strednica po dĺžke - sú vhodné všetky typy roštov
Bodové nastaviteľné kovanie na bočniciach postele
- sú vhodné všetky rošty v pevnom ráme
a strednica po dĺžke
Laťky pod rošt umiestnené priečne (po šírke)

- sú vhodné všetky rošty v ráme, nie motorové

Rozmer roštov
Pre istotu si zmerajte vnútornú šírku a dĺžku postele. Aby sa rošty od rôznych
výrobcov zmestili bez problémov do postele sú vyrábané s podmierou. Ak zadáte
vnútorný rozmer postele 180 x 200 cm vtedy 2 delené rošty označené
ako 90x200 cm budú mať v skutočnosti rozmer 89 x 196 cm, prípadne rozmery
podľa údajov výrobcu.

Materiál
masívne drevo – buk alebo smrek. Hlavne bukové sa vyznačujú schopnosťou vyššej záťaže. Sú trvácne, nepoddávajú sa.
Pre kvalitné matrace ideálna podložka – naplno sa prejavujú ich vlastnosti. U polohovateľných roštov
nie sú vhodné taštičkové, pružinové a latexové matrace. U nepolohovateľných sú vhodné všetky matrace.
predpäté lamely – dôležitý je ich počet v jednom rošte, druh dreviny, typ puzdier, do ktorých sú lamely vložené, poloha
puzdier, ich zonácia.
Doporučujú sa všetky penové matrace. Sú vhodné i pre taštičkové matrace.

Čím je počet lamiel v rošte vyšší (kvalitný má medzi 25-30 ks tým sa telo lepšie prispôsobí matracu.
Predpäté lamely majú tú vlastnosť, že sa poddávajú podľa záťaže a tým napomáhajú matracu dosiahnuť
optimálne prispôsobenie sa Vášmu telu.
Uchytenie lamiel je najčastejšie do plastových sólo puzdier, u kvalitnejších do gumených dvojitých
až trojitých výkyvných puzdier.
Zonálne vylepšenie kvalitných lamelových roštov napomáha dosiahnuť ideálnu polohu ramien, chrbtice,
panvy a bedier. V časti ramien majú flexibilné lamely, ktoré umožňujú ramenám ich hlbšie vnorenie do

matraca. V panvovej oblasti sú použité poddajnejšie lamely, ktoré optimálne reagujú na tlak.
Je to veľmi dôležité aj pri spaní na boku keďže bedrá doľahnú hlbšie a v kombinácii s vhodným
matracom docielime rovnú polohu pre celú chrbticu a tým jej ideálne uvoľnenie.
Pre ergonomicky správnu polohu chrbtice slúži spevnenie roštu v strednej a spodnej časti chrbta.
Táto zóna zaberá 5 až 6 ks lamiel. Podľa váhy človeka a najčastejšej pozície pri spaní môže byť
pružnosť lamiel regulovaná bežcami – označenie priamo na roštoch.

Nosnosť
Pre Váš vlastný komfort je dôležité brať do úvahy údaje výrobcu o maximálnej záťaži roštov. Pre každú váhovú kategóriu
je v ponuke dostatočný počet roštov. V našej ponuke sú masívne bukové a lamelové označené maxi – do 150 kg
+lamelový rošt SIBERIA – nosnosť do 160 kg.

Typy roštov
Môžete si zvoliť podľa toho či máte posteľ s úložným priestorom, bez úložného priestoru, či Vám vyhovuje polohovanie
hlavy, nôh alebo aj hlavy a nôh. V ponuke roštov sú i také, ktoré sú výklopné z boku alebo od nôh a zároveň sú aj
polohovateľné.

Základné kategórie roštov:
-

Rolovateľné z masívneho dreva
Rámové z masívneho dreva bez funkcie
Rámové z masívneho dreva výklopné z boku alebo od nôh
Rámové z masívneho dreva výklopné z boku, alebo od nôh a zároveň polohovateľné
Rámové lamelové bez funkcie
Rámové lamelové výklopné z boku, alebo od nôh
Rámové lamelové výklopné z boku, alebo od nôh a zároveň polohovateľné
Lamelové a z masívneho dreva – motorové polohovateľné

V našej ponuke roštov v kategórii „ROŠTY“ máme kompletnú ponuku roštov a pomocou filtrácie
si veľmi rýchlo vyberiete pre Vás vhodný rošt. Pri každom rošte máme preklik na vhodné matrace.

