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O PAPASANECH 

1) Co jsou papasany? 

Ratanové papasany si získaly obrovskou oblibu již v minulosti. Ve Spojených státech byly představeny v 50. 

letech 20. století a jejich velká popularita začala v letech sedmdesátých. Od té doby si papasany získaly 

miliony lidí po celém světě. Ptáte se proč? Hlavním důvodem je jejich vysoká pohodlnost a komfort. 

Jakmile si totiž jednou do papasanu sednete, či dokonce lehnete, nebude se vám nikdy chtít vstát. Z 

rutinních činností, jako je třeba sledování televize, čtení knih nebo studium tak díky papasanu získáte zcela 

nový zážitek! 

 

Dalším důvodem oblíbenosti těchto křesel je jejich výjimečný vzhled. Kulatý nebo oválný ratanový papasan 

působí vždy a v každé místnosti velmi elegantně. Díky použitým přírodním materiálům z Indonésie má 

nádech atraktivity a exotiky. Široká nabídka barevných polstrů, které jsou vždy nedílnou součástí každého 

papasanu, vám umožní vytvořit příjemnou atmosféru, ať už se rozhodnete papasan umístit kamkoliv.  

 

PRAKTICKÉ RADY 

2) Jak vybrat papasan? 

Nejprve pečlivě zvažte, zda máte pro papasan dostatečný prostor. 

Klasický kulatý papasan má totiž průměr 110 cm. Pokud příliš místa 

nemáte, můžete zvolit o něco menší papasan o průměru 100 cm. 

Jestliže ale s prostorem nemáte žádný problém, je pro vás 

nejvhodnějším řešením oválný papasan (tzv. papasan double). Na 

tomto zdvojeném křesle s délkou 160 cm si už totiž můžete i velmi 

pohodlně lehnout.  

http://www.lepsizahrada.cz/?item=papasan_double_tmavy_zeleny_cz_1107_zeleny_cz
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Novinka! Papasany nyní můžete pořídit i svým dětem! Speciální dětské papasany se vyrábí o 

průměru 60 cm a nosností až 95 kg! Nyní mohou i vaše děti naplno užívat pohodlný papasan! 

Ratanová konstrukce většiny papasanů má nosnost 110 kilogramů. 

 

Kromě samotné konstrukce nezapomeňte pečlivě zvolit i vhodný polstr 

na papasan. Právě polstry papasanu jsou všem nejvíce na očích a měly 

by proto ladit s ostatním nábytkem v místnosti. Široká nabídka 

barevných polstrů však zaručí, že vždy najdete takový, který se právě do 

tónu vaší místnosti bude hodit.  

 

Polstr je vždy od konstrukce papasanu odnímatelný, takže jej můžete 

pohodlně vyčistit. Hlavní předností tohoto systému ale je, že kdykoliv polstr můžete jednoduše vyměnit! 

Když vás například vzhled papasanu omrzí, nebo se nebude hodit k vašemu nově koupenému nábytku, 

můžete si pořídit pouze samostatný polstr a tak neutrácet peníze navíc!  

 

Polstry prodávané v našem e-shopu jsou velmi kvalitní, ručně vyráběné v České republice. 

 

KUPUJEME PAPASAN 

3) Kde koupit papasan? 

Nejlevnější papasany naleznete na internetu a to zpravidla i s větším výběrem polstrů, než nabízí kamenné 

prodejny. Férová cena klasického papasanu o průměru 110 cm je okolo 2 tisíc korun, u papasanů 100 cm by 

cena neměla 2 tisíce korun převýšit. Často ale e-shopy nabízí i zlevněné papasany v akci se slevou za 

neuvěřitelnou cenu až 1400 Kč!  

 

TIP: Papasany můžete jednoduše vyhledávat na naší speciální stránce a zvolit si vlastní barvu 

polstru i rozměry papasanu!  

 

Pokud uvažujete o oválném papasanu, tam se ceny pohybují od 3 tisíc korun. Konečně dětské papasany 

seženete běžně za cenu okolo 1 tisíce korun.  

 

 

http://www.lepsizahrada.cz/?action=search&find=form_papasany&par1=60&par2=
http://www.lepsizahrada.cz/?action=search&find=Polstr+na+k%F8eslo+papasan
http://www.lepsizahrada.cz/?action=search&find=Polstr+na+k%F8eslo+papasan
http://www.lepsizahrada.cz/?action=search&find=Polstr+na+k%F8eslo+papasan
http://www.lepsizahrada.cz/?cat=ratanove_papasany
http://www.lepsizahrada.cz/?cat=akce
http://www.lepsizahrada.cz/?action=papasany
http://www.lepsizahrada.cz/?item=papasan_tmavy_100_cm_vinovy_cz_155034
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DODÁNÍ PAPASANU 

4) Jak se papasan přepravuje? 

Pozor - kvůli větším a atypickým rozměrům papasanu si někteří 

prodejci účtují až několik set korun za dopravu! V našem e-

shopu však máme individuální dohodu s přepravní službou, a 

tak můžeme zákazníkům nabídnout vynikající cenu přepravy 

jakéhokoliv papasanu pouze za 160 Kč! Papasany vám doveze 

kurýrní služba PPL kamkoliv po celé České republice domů, do 

kanceláře nebo třeba studentům na kolej. Papasany v našem e-

shopu které jsou skladem odesíláme maximálně do 2 

pracovních dnů a díky tomu si je můžete užívat již několik dnů 

po objednání.  

 

ÚDRŽBA PAPASANU 

5) Jak se starat o papasan? 

Pokud se ptáte, jak se starat o papasan, odpověď zní: téměř nijak, papasany nevyžadují žádnou speciální 

péči. Konstrukci stačí pouze udržovat v čistotě, aby neztratila patřičný lesk. Polstr je dobré jednou za čas 

ručně vyprat, případně jej bez problémů můžete odnést do čistírny.  

 

Máte-li nějaké další otázky ohledně papasanů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu 

info@lepsizahrada.cz nebo na telefonním čísle 775 540 115.  
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http://www.lepsizahrada.cz/?cat=ratanove_papasany
http://www.lepsizahrada.cz/?cat=ratanove_papasany
http://www.papasany.cz/
http://www.lepsizahrada.cz/?item=ratanovy_papasan_croco_polstr_bily_156037

