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Best Dream Latex 100% vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 176900 Ft Akciós ár: 141900 Ft

90*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

100*200cm: 221900 Ft Akciós ár: 177900 Ft

120*200cm: 265900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

140*200cm: 311900 Ft Akciós ár: 249900 Ft

150*200cm: 333900 Ft Akciós ár: 266900 Ft

160*200cm: 355900 Ft Akciós ár: 284900 Ft

180*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

200*200cm: 444900 Ft Akciós ár: 355900 Ft

Rövid leírás

A 100% LATEX matracot rugalmas lágy-puha tulajdonság jellemzi, kaucsukfa nedvéből készül speciális

eljárással. Egyedülálló alakfelvevő képessége és pontrugalmassága teszi kiváló matrac alapanyaggá,

mely tökéletes választás emelhető fejvég – lábvéges ágyrácsokhoz. 7 zónára osztott, jól szellőzik, atka-

és baktériummentes. A jól ismert latex matracok már 1932-óta jelentik az alvási komfort csúcs

termékeit és igaz ez napjainkban is annak ellenére, hogy...  

Részletes leírás:

 

Best Dream Latex 100% 

A 100% LATEX matracot rugalmas lágy-puha tulajdonság jellemzi, kaucsukfa nedvéből készül speciális

eljárással. Egyedülálló alakfelvevő képessége és pontrugalmassága teszi kiváló matrac alapanyaggá,

mely tökéletes választás emelhető fejvég – lábvéges ágyrácsokhoz. 7 zónára osztott, jól szellőzik, atka-

és baktériummentes. A jól ismert latex matracok már 1932-óta jelentik az alvási komfort csúcs

termékeit és igaz ez napjainkban is annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben a hideghab minden
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képzeletet felülmúlva elsöpörte szinte az összes hagyományos alapanyagot a matrac piacokról.

 

Matrac vastagsága: 20 cmSúlykorlát: 100 kgGarancia idő: 8 évVákuumcsomagolt (a könnyebb

szállíthatóság érdekében)

 

Camomille matrachuzat 

A kamilla szálaival átszőtt kiváló minőségű szövet, amely antibakteriális és nyugtató hatású, segíti az

ellazulást és a pihenést egy hosszú nap után. A pamut huzatanyag levehető és 30 ºC-on mosható.

 

CAMOMILE levehető, 30 ºC-on mosható huzatanyag18 cm vastag 68 kg/m³ sűrűségű latex mag

(szellőzőlyukakkal ellátott állapotban 55 kg/m³)CAMOMILE levehető, 30 ºC-on mosható huzatanyag 

 

DE MI IS AZ A VÁKUUMMATRAC? 

A vákuummatrac -legyen az normál hab vagy éppen memory, emlékezőhab matrac- tulajdonképpen

egy csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába behúzva egy többtonnás préssel lassan

összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt a matracmag cellái közül. A vákuummatrac csomagoló

fóliáját ezután két oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva a levegő visszaáramlását. Henger

alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják.

A vákuummatrac esetében is, mint minden habmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti

formájára igyekszik visszaállni minden esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét

levegővel telítődnek és mintegy 20-24 óra alatt vákuummatracunk ismét eléri eredeti formáját, alakját

és használati tulajdonságát.

Fontos megjegyezni, hogy egy vákuummatrac önmagában se nem jó, se nem rossz jelző, csupán egy

csomagolástechnika. A matracok minőségét -így a vákuummatracok minőségét is- a felhasznált

alapanyagok fajsúlya, tisztasága és minősége fogja jelenteni.

 

De mi is az a latex alapanyag? 

Latex matrac, latex matrac alapanyagaA mesterséges, szintetikus latex alapanyaga a: butadién, ami

eredeti formájában egy mérgező és rákkeltő, gyúlékony anyag. A szintetikus latex legfőbb alkotóeleme

tehát: a butadién. Nem állítjuk, hogy mérgező, azt sem, hogy rákkeltő vagy egészségtelen. Nem

állítjuk. Ami a természetben előfordul, arra nyugodtan mondhatnánk azt, hogy bio, a legtöbb esetben

ez nem is félrevezetés lenne, egyszerűen csak megtévesztő. Nézzük csak példaként a benzint. A

szerves fosszíliákból alakul nyomás hatására kőolajjá, ennek finomított változata lesz a benzin.

Szerves? Igen? Bio? Igen, mivel alapvetően organikus. Egészséges? Viszont azt sem állíthatjuk, hogy

bio. Vagy amennyiben az, úgy a benzin is az, a hideghab is az, és a PVC is.

A 100% natúrlatex és a 100% latex az nem ugyanaz, tekintettel, hogy a 100% latex fekvőbetét

egyáltalán nem biztos, hogy egy gramm természetes, kaucsuk alapú latexet is tartalmaz! A kloroprén a
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butadién klórszármazéka, különféle műkaucsukok kiinduló anyaga. A butadién vagy pontosabban

1,3-butadién egy szerves vegyület, a legegyszerűbb nyílt láncú konjugált dién. A butadién könnyen

polimerizálódik. A polimerizációját különböző katalizátorok segítik elő. Ekkor egy, a kaucsukhoz hasonló

tulajdonságú termék keletkezik. Ettől természetesen még a késztermék lehet jó, kényelmes,

egészséges, károsanyag-mentes. A késztermék majd még 1000 dolgog lehet: formakövető, rugalmas,

formastabil, hosszú élettartamú, stb...

Szintetikus latex ágybetét latex matracok napjainkra átvették a biomatrac piacot. Természetesen a bio

szó eredeti jelentéséhez (élő) semmi köze nem lesz az egésznek. Biomatracok többé már nem kaucsuk

felhasználásával készülnek, hanem a butadién 100%-os felhasználásával 100% szintetikus,

mesterméges latex matracokról beszélünk majd. Persze vannak kivételek, léteznek természetes

kaucsuk latex és műlatex keverékével készülő matracok is, ahol azért még nyomokban fellelhető a

természetesség. A latex matracok alapanyaga a natúr, kaucsuk alapú latex, ám a formastabilitás és a

hosszabb élettartam végett mesterséges, szintetikus latex-szel kevert alapanyagot hoztak létre az

úgynevezett kevert latex alapanyagot, amely jellemzően –és a legjobban bevállt latex recept szerint-

40% kaucsuk alapú latex alapanyagot és 60% szintetikus, mesterséges latex habot tartalmazott. A

latex matracok térhódítása elképesztő méreteket öltött, egy időben a német piac jelentős részét a latex

matracok uralták. A latex matracok hanyatlását a hideghabok megjelenése, a hideghabok fejlődése és

előretörése szorította háttérbe.
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