
UŻYTKOWANIE I TRANSPORT 
MATERACY

UMIEJSCOWIENIE 

Każdy materac powinien mieć zapewniony swobod-
ny przepływ powietrza i odpowiednią wentylację, 
dlatego zaleca się jego użytkowanie w komplecie 
z odpowiednim stelażem. Odległości między listwami 
nie powinny być większe niż 20–40 mm dla modeli 
na bazie sprężyn kieszeniowych oraz piankowych lub 
40–60 mm dla materacy bonelowych. W przypadku 
eksploatacji materacy położonych na stelażach ma-
jących regulację wysokości należy pamiętać, aby nie 
obciążać nadmiernie części regulowanej materaca. 
Tym bardziej nie wolno tego robić, kiedy część ma-
teraca i stelaża uniesiona jest do góry. Stelaże oraz 
materace tapicerowane ze stelażem powinny być 
podparte na listwach bocznych, zainstalowanych 
wzdłuż ramy łóżka, a w łóżkach podwójnych dodat-
kowo na listwie  środkowej. Zaleca się umieszczenie 
warstwy ochronnej między materacem a stelażem, 
co zapobiega zabrudzeniom i odkształceniom. Uży-
wanie materaca na stelażu sprężynowo siatkowym 
jest niewskazane, ponieważ w trakcie-eksploatacji 
może dojść do jego uszkodzenia. Nie wolno stosować 
materacy o wymiarach większych niż rzeczywiste 
wymiary światła łóżka. Materace są przeznaczone 
do użytkowania we wnętrzach o temperaturze 10–30°C 
i średniej wilgotności powietrza 45–60%. W przypadku 
materacy z pianką termoelastyczną średnia tempe-
ratura dobowa powinna znajdować się w przedziale 
17–23°C.

UŻYTKOWANIE 

W celu zapewnienia najlepszego komfortu użytkowni-
ków zaleca się sezonową (co 6 miesięcy) zmianę stron 
materacy zima/lato oraz cykliczne (co 3 miesiące) 
obracanie ich o 180 stopni i regularne wietrzenie.  
Zwiększa to ich żywotność i poprawia higienę snu. 
Do prania nadają się tylko te pokrowce, które mają 
wyraźne i jednoznaczne oznakowanie takiej możliwo-
ści. Jeśli takiego oznakowania nie ma na materacu, 
nie należy go czyścić chemicznie, prać na mokro 
ani czyścić przy pomocy pary wodnej. Nie należy 
również suszyć go na słońcu. Na materace należy  
stosować prześcieradła i ochraniacze. Nie należy 
skakać ani chodzić po materacu, ponieważ może 
to doprowadzić do uszkodzenia jego wewnętrznej 
struktury. Wymiana produktu na nowy jest uzależnio-
na od rodzaju użytych surowców, dlatego nie można 
jednoznacznie określić, jak często należy to robić. 
Ze względów higienicznych rekomendujemy wymia-
nę materaca raz na 5 do 10 lat.

TRANSPORT 

Materace sprężynowe (kieszeniowe i bonelowe) po-
winny być transportowane i magazynowane w pozy-
cji poziomej (krótkotrwale dopuszczalna jest pozycja 
pionowa). Pod żadnym pozorem nie można zginać 
tego typu materacy ani wzdłuż, ani wszerz. Nie na-
leży też wyginać materacy z włóknem kokosowym 
i końskim włosiem, gdyż zastosowana w nich płyta 
narażona jest na pękanie.


