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Хората прекарват около 1/3 от живота си в сън, затова и 

изборът на матрак е от изключително значение. 

На пазара се предлага широка гама от продукти, което често ни кара да се чувстваме 

объркани на коя марка и кой вид матрак да се спрем. Всички очакваме от нашия 

матрак да бъде удобен, да подкрепя тялото ни по естествен начин, да е 

антиалергичен, да се поддържа лесно и, разбира се, не на последно място, да ни 

предоставя уникалната възможност сутрин да се събуждаме отпочинали и заредени 

за предизвикателствата на деня. 

Защо матраците ЛАТЕКС ни помагат да постигнем тези цели? 

Първото, което е необходимо да научим, е "какво е латекс"?   

Латексът е бяла, млекообразна течност, представляваща каучукови частици, 

разтворени във вода. При производството на матраци и възглавници се използват два 

вида латекс – естествен и синтетичен. 

Как се образува пенолатексът?  
Латексът е естествено получен биоразградим продукт, който е напълно безвреден. 
Представлява млечнобяла течност, добивана от каучуковото дърво Hevea Braseliensis. 
Причината да има над 5 000 различни приложения е, че естественият латекс е най-
еластичният материал в природата. За да се превърне в пенолатекс, в латексът се 
вкарва въздух и се разбива на пяна. След това, пенолатексната пяна се отвежда 
в специално изготвени матрици, където алуминиеви штифтове провеждат топлина и 
вулканизират сместа. В резултат на тази операция се получават въздушни канали, 
които осигуряват естествената проветривост и превръщат пенолатекса в дишаща 
материя. 

 
 
Благодарение на незаменимите си качества (здравина, антиалергичност, еластичност, 

абсолютна безвредност) латексът често се използва за производството на множество 

ценни продукти – презервативи, детски биберони, автомобилни гуми, матраци, 

възглавници и мн.др. 
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Превъзходства над останалите материали за матраци 
Пенолатексът е материал, чието широко приложение е открито 
в средата на 20-и век. Вследствие на способността му 
да отблъсква всички видове акари – причинителите на 

алергиите, първоначалното му приложение в САЩ и Западна Европа е било предимно 
за матраци и възглавници в здравни заведения. По-късно след продължителни 
лабораторни тестове е доказано, че използването на пенолатексовите матраци с 
различни ортопедични зони облекчава редица заболявания – гръбначни и вратни 
увреждания, разстройства на съня, дегенеративни болести и др. Разбирайки 
неизброимите му превъзходства над останалите материали за матраци, все повече 
потребители започват да ги предпочитат. 
Предимства 
Матраците, изработени от този съвременен материал, допринасят за намаляване на 
напрежението в мускулите на цялото тяло, осигуряват ортопедична подкрепа на 
гръбначния стълб, подпомагат правилното кръвообращение и гарантират дълбок и 
пълноценен сън. 
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