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Airflex Soya Strong hideghab matrac

Méretek

80*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 119900 Ft

90*200cm: 216900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

100*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

140*200cm: 354900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

160*200cm: 378900 Ft Akciós ár: 226900 Ft

180*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 239900 Ft

Rövid leírás

Airflex Soya Strong matrac egy igazi kemény, hard soyahab matrac. A 7 zónás növényi olajakat

tartalmazó hideghab matrac az Airflex matracok között mindenki számásza megoldást nyújthat, akik

szeretik a korszerű, de természetes elemeket is tartalmazó matrac alapanyagokat, szeretik, ha egy

matrac feszes komfortot nyújt és elvárják egy matractól, hogy pontosan követve a gerinc formáját,

egyenletesen támassza alá a testet az éjszakai pihenés során. Az Airfex Soya Strong matrac egy

kivételesen vastag 22cm teljes magasságú matrac, amely egészen nyugodtan 130kg-ig terhelhető. A

speciális növényi...

Részletes leírás:

Airflex Soya Strong matrac egy igazi kemény, "hard" típusú soyahab matrac. A 7 zónás természetes

növényi olajakat is tartalmazó hideghab matrac az Airflex matracok között mindenki számásza

megoldást nyújthat, akik szeretik a korszerű, de természetes elemeket is tartalmazó matrac

alapanyagokat, szeretik, ha egy matrac feszes komfortot nyújt és elvárják egy matractól, hogy

pontosan követve a gerinc formáját, egyenletesen támassza alá a testet az éjszakai pihenés során. Az

Airfex Soya Strong matrac egy kivételesen vastag 22cm komplett magasságú matrac, amely egészen

nyugodtan 130kg-ig terhelhető. A speciális növényi olajak felhasználásával készülő nagy rugalmasságú

soxafoam hideghab matrac tökéletesen légáteresztő, meglepően feszes és rugalmas, ugyanakkor a 7

ergonómiai szempontok szerint kialakított zóna tökéletes formakövetést és egyenletes, diferenciált

alátámasztást nyújt az éjszaka során.
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AZ AIRFLEX SOYA STRONG MATRAC HUZATA

Az Airflex Soya Strong matrac huzata egy speciálisan a matracipar számára fejlkesztett légáteresztő és

aloe vera impregnációt tartalmazó, úgy nevezett dupla elasztikus matrachuzat, amely a kifogástalan

légáteresztése mellett kiváló alvási klímát biztosít. A matrachuzat két huzatfélből áll, amelyek

egymástól szétválaszthatók és akár külön-külön is háztartási mosógépben 60C°-on moshatók.

 

MILYEN ÁGYRÁCS KELL A SOYA STRONG MATRAC ALÁ?

A Soya Strong matrac egy nagy tömegsűrűségű hideghabból álló és 20cm vastag matracmaggal

készülő termék, amelynek teljes magassága 22cm, így alkalmas arra, hogy egyéb rugalmas vagy modul

ágyrács segítségének bevonása nélkül is önállóan ellása a teherhordó szerepet. A Soya Hard matrac

tehát nem igényel speciális rugalmas keresztlécekkel ellátott ágyrácsot, a 12-15 keresztlécből álló fenyő

ágyborda elegendő a matrac alátámasztására és megtartására. Természetesen egy jó minőségű,

minimum 26-28 keresztléccel ellátott farugós ágyrács nem fog ártani a matracnak, meghosszabbítja

annak élettartamát, elnyeli a dinamikus mozgások egy részét és részben tehermentesíti a matrac belső

szerkezetét. 

 

MIT ÉRDEMES TUDNI AZ AIRFLEX MATRAC MÁRKÁRÓL?

Airflex matrac típusok és az Airflex matracok elsőként hideghab matracokkal robbantak be a magyar

piacra, később memory foam matracok és korszerű vágással lettek nagyon népszerűek a kétezres

években. A speciális CNC vágású hideghab matracok között mindenki megtalálhatta a számára

megfelelő Airflex matrac típust, hiszen a legolcsóbb mosható huzattal készülő matracoktól az

igényesebb kategóriában szinte minden ársávban találhattunk termékeket. Az Airflex volt hosszú

éveken keresztül a legnagyobb és a legsikeresebb matrac beszállítója többek között a Retz

Bútoráruházaknak és az RS bútorláncnak is, de megszámlálhatatlan budapesti és vidéki matrac

szakkereskedés, bútorbolt kínálatában megtalálhatók voltak az Airfel matracok szinte teljes kínálata. A

szocializmus hosszú hiánygazdasága után a latex--kókusz biomatracok mellett az Airflex matrac márka

volt az első, aki innovatív módon számítógép vezérelte speciális habvágó gépekkel elsőként lépett a

magyar kommersz habpiacra és kínált mindenki számára elérhető és megfizethető matracokat,

méghozzá olyan minőségben, hogy így 10 év után is csak elvétve bukkan fel egy-két garanciális

csereigény. Az Airflex matracok kétségtelenül legsikeresebb típusai a Sleep Standard és Sleep Hard

matracok voltak, tekintettel, hogy ezek a profilozott habmatracok voltak a legkedvezőbb, legolcsóbb

árfekvésben, így a fent már említett áruház láncok nagy mértékű értékesítésével párhuzamban az

Airflex értékesítési számai az egekbe szöktek. A 2010 előtt röviddel beköszönő recesszió, a nagy

áruházláncok meggyengülése vagy megszűnése természetesen az Airflex matrac márkára is jelentős

hatással bírt; a piac gyengülése, a kezelhetetlen és sok esetben behajthatatlan kintlévőségek az Airflex

gyártóit is megterhelték, míg kénytelen volt megszűntetni az Airflex matracok gyártását.

 

AZ AIRFLEX MATRAC MÁRKA NAPJAINKBAN

Az Airflex matrac márka tehát 2008-tól elkezdett téli álmot aludni, míg 2014-ben ismét felbukkant a

magyar matracpiacon és ezúttal is olyan minőségi termékekkel jelent meg, amiknek méltán van helye a

mai magyar matrac választékban. Az Airflex matracok tehát továbbra is a minőséget, a fizetőképes

kereslet kielégítését és a korszerű anyagok bevonását jelenti napjaink matracpiacán, így az Airflex
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matracok sikere és térhódítása ismét figyelmet érdemel a magyarországi matrac gyártók és matrac

forkalmazók körébenm hiszen a kis tigris egyszer már felszántotta és fenekestül felforgatta a magyar

matracpiacot. Amennyiben a 2014-ben megjelent Airflex matracok minősége, árfekvése és szállítási

sebessége hasonló lesz a nehéz éveket megelőző virágzó időszakhoz, akkor az Airflex matracok ismét

tekintélyes hódító útra indulhatnak a magyar matrac piacon. Természetesen az eredeti, régi Airflex

matrac típusokat azóta már több helyen is gyártják, forgalmazzák, így akár még a régi fantácianeveken

is megtalálhatók a termékek -esetenként egy-egy másik matrac márka égisze alatt.

 

MIK AZOK A HIDEGHAB MATRACOK?

Matracvásárlási tanácsok: A hideghab matracok alapanyaga egy poliuretán hab, amely két komponens

vegyítésével levegő hatására habosodik. A hideghab matrac területen használ legfontosabb jellemzője a

tömegsűrűség vagy más néven térfogatsűrűség. Ezt a számot kg/m3 adatban kapjuk és megmutatja,

hogy egy m3 hab milyen nehéz. Minél nehezebb egy hideghab matrac gyártásánál felhasznált hab,

annál magasabb minőséget és annál hosszabb élettartamot kapunk. A magyarországi hideghab

matracokat jellemzi a nagy szórás, 25kg/m3-től egészen az 55kg/m3 sűrűségik találunk matracokat. A

nagyon olcsó habmatracok sűrűsége általában nagyon alacsony. Egy matrac sűrűsége és keménysége

nem függ össze, nagyon alacsony térfogatsűrűség esetén is lehet kemény hab matracot készíteni.

 

MIKOR JÓ MINŐSÉGŰ EGY HIDEGHAB?

A hideghab matracok egyik fontos értéke a sűrűség vagy más néven tömegsűrűség vagy térfogat

sűrűség. A hideghabok fajsúlya a hideg habok és az ebből készülő hideghab matracok élettartamát,

alaktartását fogják biztosítani, minél magasabb ez az érték, minél nagyobb fajsúlyú a felhasznált

hideghab, annál jobb minőségű termékről beszélhetünk. A hideghab matracok gyártása során

felhasznált hideghab térfogatsűrűsége vagy tömegsűrűsége nagyban meghatározza majd a hideghab

matrac kényelmét, tartósságát és ezáltal a matrac élettartamát is. Minél magasabb ez a szám, annál

jobb minőségű, annál hosszabb élettartamú lesz a hideghab matrac. A hideghab matracok alapvetően

két fontos alkotóelemből állnak: poliol és isocianat. Ez a két egészségre ártalmatlan alapanyag a

hideghab matracipar számára nélkülözhetetlen alkotóelem. A két komponens -és egy-két segédanyag-

keveréke levegő hatására reakcióba lép és habosodni kezd. A hideghab nevét onnan kapta, hogy a

gyártás során nem szükséges hő hozzáadása, sőt a habosodás során a reakció hatására jelentős hőt

termel. A hideghab gyártás során a habosításkor a környezetből oxigént és vizet vesz fel. Az egy

köbméterre eső alapanyag súlya lesz az irányszám, amely a hideghabokat rendszerezi. Az általánosan

használt mértékegység a kg/m3 (kilógramm per köbméter) és azt mutatja meg, hogy egy köbméter

kész alapanyagban hány kilógramm alapanyag van. Egy hab -így a hideghab is- alapanyagból és levegő

cellákból áll. Minél több a levegőcella és minél kevesebb az alapanyag, annál könnyebb lesz a hab;

minél több az alapanyag és csökken a levegő mennyisége az adott térfogatban, annál tömörebb,

sűrűbb, nehezebb lesz a hideghab egy köbmétere. A matracipar számára elfogadott alsó határérték

olyan 28kg/m3, általánosan Magyarországon a 30-32kg/m3, ezek azok az alapanyag sűrűségek, amik

már eléggé formastabilak a matracgyártáshoz. Természetesen ezek az értékek messze elmaradnak a jó

minőségü hideghab matracok térfogatsűrűség értékétől, hiszen nyugat-Európában ez az érték ca.

40kg/m3-nél kezdődik. Természetes, hogy a fajsúly emelkedése emeli az alapanyag árát és a nagy

tömegsűrűségű 40-50kg/m3 minőséget a magyar matracpiac nem hajlandó megfizetni. A legjobb

minőségű hideghab matracok úgynevezett HR (high resilience=nagy tugalmasság) névre hallgatnak és

minden esetben 40kg/m3 felett van a fajsúlyuk, ráadásul a kész hideghab tömböt egy úgynevezett

chrash (törés) eljárásnak is alávetik, ahol is a 2mx1,5m tömböt két henger között átpréselve ca.

10%-ra préselik le. Ennek eredménye lesz, hogy a habosítás során keletkezett még zárt

vellaszerkezetek is feltörnek, sokkal rugalmasabb, légáteresztőbb és lágyabb alapanyagot kapunk
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VAJON MINDEN SZIVACS HIDEGHAB?

Egyértelműen nem a válasz. A törvényi szabályozás hiányában ma Magyarországon bármilyen

hideghabosítási technológiával készülő matrac lehet hideghab. Nyugat-Európában az alsó értéket

40kg/m3-nél húzták meg, az ez alatt elhelyezkedő matracok nem nevezhetők hideghab matracnak. A

hideghabokat jellemzően két alapanyag szerinti csoportba oszthatjuk: észterhabok és éterhabok. Az

észter bázisú habok nem alkalmasak a matracipar számára, az ilyen habból készült matrac légáteresztő

képessége rossz, formastabilitása gyenge. Általános alapanyagként tehát a poliuretán habból készült

hideghabosítási eljárással készülő matracok a jellemzőek, a feltűnően olcsó, figyelemfelkeltően könnyű

matracoknál érdemes rákérdezni az alapanyagra és az alapanyag sűrűségére.

 

A HIDEGHABOK MINŐSÉGI OSZTÁLYOZÁSA

Hideghabok sűrűsége és a hideghab minősége szorosan összefügg. A hideghab matracok gyártása

során felhasznált hideghab térfogatsűrűsége vagy tömegsűrűsége nagyban meghatározza majd a

hideghab matrac kényelmét, tartósságát és ezáltal a matrac élettartamát is. Minél magasabb ez a

szám, annál jobb minőségű, annál hosszabb élettartamú lesz a hideghab matrac. A hideghab matracok

alapvetően két fontos alkotóelemből állnak: poliol és isocianat. Ez a két egészségre ártalmatlan

alapanyag a hideghab matracipar számára nélkülözhetetlen alkotóelem. A két komponens -és egy-két

segédanyag- keveréke levegő hatására reakcióba lép és habosodni kezd. A hideghab nevét onnan

kapta, hogy a gyártás során nem szükséges hő hozzáadása, sőt a habosodás során a reakció hatására

jelentős hőt termel. A hideghab gyártás során a habosításkor a környezetből oxigént és vizet vesz fel.

Az egy köbméterre eső alapanyag súlya lesz az irányszám, amely a hideghabokat rendszerezi. Az

általánosan használt mértékegység a kg/m3 (kilógramm per köbméter) és azt mutatja meg, hogy egy

köbméter kész alapanyagban hány kilógramm alapanyag van. Egy hab -így a hideghab is- alapanyagból

és levegő cellákból áll. Minél több a levegőcella és minél kevesebb az alapanyag, annál könnyebb lesz a

hab; minél több az alapanyag és csökken a levegő mennyisége az adott térfogatban, annál tömörebb,

sűrűbb, nehezebb lesz a hideghab egy köbmétere. A matracipar számára elfogadott alsó határérték

olyan 28kg/m3, általánosan Magyarországon a 30-32kg/m3, ezek azok az alapanyag sűrűségek, amik

már eléggé formastabilak a matracgyártáshoz. Természetesen ezek az értékek messze elmaradnak a jó

minőségü hideghab matracok térfogatsűrűség értékétől, hiszen nyugat-Európában ez az érték ca.

40kg/m3-nél kezdődik. Természetes, hogy a fajsúly emelkedése emeli az alapanyag árát és a nagy

tömegsűrűségű 40-50kg/m3 minőséget a magyar matracpiac nem hajlandó megfizetni. A legjobb

minőségű hideghab matracok úgynevezett HR (high resilience=nagy tugalmasság) névre hallgatnak és

minden esetben 40kg/m3 felett van a fajsúlyuk, ráadásul a kész hideghab tömböt egy úgynevezett

chrash (törés) eljárásnak is alávetik, ahol is a 2mx1,5m tömböt két henger között átpréselve ca.

10%-ra préselik le. Ennek eredménye lesz, hogy a habosítás során keletkezett még zárt

vellaszerkezetek is feltörnek, sokkal rugalmasabb, légáteresztőbb és lágyabb alapanyagot kapunk.
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