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W okresie jesienno-zimowym, kiedy to za oknem panują niskie temperatury, a pogoda nie
zachęca do spacerów, najwięcej czasu spędzamy w sypialni, zaszywając się pod kocem lub
kołdrą. To najlepsze miejsce, by ukryć się przed mrozem czy deszczem, dlatego warto
zadbać o to, aby nasze tekstylia pościelowe były ciepłe i przytulne. Dzięki nam dowiesz się,
jaką pościel wybrać na chłodniejsze dni.

Jaka powinna być pościel na chłodniejsze dni?
Cechy pościeli na zimę powinny być nieco inne niż tej na lato. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją
produkty uniwersalne, które doskonale sprawdzą się o każdej porze roku. W przypadku pościeli na
zimę najlepiej wybrać taką, która łączy w sobie właściwości termoregulacyjne oraz przewiewność,
czyli pozwala skórze oddychać. Jest to niezwykle ważne, aby skóra pod naszą pościelą ,,oddychała’’,
ponieważ będziemy mieli wtedy poczucie odpowiedniego komfortu termicznego. Czasami jednak
dużym dylematem jest wybór takiej pościeli na zimę, która by łączyła w sobie wszystkie wymienione
cechy. Na szczęście istnieje kilka modeli, które spełniają powyższe kryteria, dzięki czemu doskonale
pasują na chłodniejsze wieczory.

Pościel bawełniana na zimę
Na pewno najbardziej znanym i jednocześnie naturalnym materiałem pościelowym jest bawełna. Jest
stosunkowo tania, a przy tym posiada szereg doskonałych właściwości. Bawełna to materiał w 100%
naturalny, który pozwala skórze oddychać. Jest miękki w dotyku i przyjazny dla skóry, polecany dla
alergików. Pościel bawełnianą jest łatwo utrzymać w czystości - wystarczy ją regularnie prać w
pralce. Modele bawełniane są przewiewne, a jednocześnie dobrze ogrzewają, dlatego sprawdzą się
zarówno latem, jak i zimą. Pościele bawełniane ze sklepu Słodkie Sny wybierane są nie tylko do
domów, ale także do hoteli i pensjonatów ze względu na wysoką jakość.

Pościel flanelowa na zimę
Zimą, zwłaszcza gdy panują mrozy, warto postawić na pościel naturalną, ale o grubszym splocie.
Doskonałym przykładem jest pościel flanelowa. Flanela to materiał wykonany z bawełny, który
pokryty jest okrywą włókienną, stąd wrażenie miękkości i delikatności. Pościel flanelowa, oprócz
tego, że jest przyjemna w dotyku, jest też niebywale trwała - cechuje ją wysoka odporność na
uszkodzenia mechaniczne. Flanela ze względu na swoje właściwości dobrze izoluje ciepło, dzięki
czemu doskonale sprawdza się zimą i w okresie jesiennym.

Pościel jersey na zimę
Jersey to dzianinowy materiał tkany z bawełnianych lub wełnianych włókien. Charakteryzuje się
niezwykłą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia. Pościele wykonane z tego materiału są
niezwykle miękkie i idealnie nadają się na zimowy okres. Pod taką pościelą nie zmarzniemy, ale
także nie przegrzejemy się. Kolejną zaletą pościeli jerseyowej ze sklepu slodkiesny.pl jest wygoda
użytkowania - jest ona niezwykle elastyczna i rozciągliwa, nie gniecie się, a wywieszona starannie po
praniu nie wymaga prasowania.
W asortymencie sklepu Słodkie Sny z pościelami jest pościel jersey najwyższej jakości, w wielu
wzorach i kolorach, dzięki czemu zaspokaja potrzeby nawet tych najbardziej wymagających
klientów.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, kupując komplet pościeli na
zimę?
Przede wszystkim wymiar pościeli należy dostosować do wymiarów kołdry i poduszek. Producenci
tekstyliów oferują cały przekrój rozmiarów pościeli, które pasują zarówno na łóżka dwuosobowe, jak
i pojedyncze, tj. 140x200, 160x200, 180x200, 220x200 cm. Przy zakupie pościeli warto także zwrócić
uwagę na rodzaj wykończenia - ważne, by szwy były dość solidne i mocne. Duże znaczenie może mieć
także rodzaj zapięcia - w ostatnim czasie popularne stały się pościele na zamek błyskawiczny, które
są bardzo wygodne w użytkowaniu. Dobrze też, jeśli wygląd pościeli będzie pasował do wystroju
pomieszczenia.
Pościel na chłodniejsze noce znajdziesz w kategorii pościeli Andropol na sklepie Słodkie Sny.
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