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Best Dream Wools matrac egyedi méretek

Méretek

120*200cm: 165900 Ft Akciós ár: 132900 Ft

150*200cm: 206900 Ft Akciós ár: 165900 Ft

Rövid leírás

Best Dream Wools egyedi méretű matrac választék: 110x200, 120x200, 130x200, 150x200cm egyedi

méretek. A Best Dream Wools matraca ott lehet a legkedveltebb, ahol a feszes tartás mellett fontos a

felhasznált alapanyagok természetessége: 100% merino gyapjú és pamut, a merino gyapjú a téli

oldalon a matrac felületén található, szinte derékaljként funkcionál. A A Best Dream Wool's

vákuummatrac nyári oldala természetes len alapanyagból készül. A Best Dream Wool's vákuummatrac

egy kicsit a feszesebb komfortot kínál, a Best Dream Siglo matracnál egy árnyalattal keményebb.

Részletes leírás:

Best Dream Wools egyedi méretek Best Dream Wools egyedi méretű matrac választék: 110x200,

120x200, 130x200, 150x200cm egyedi méretek. vákuummatrac, matrac a kemény matracok

kedvelőinek lehet ideális. Best Dream Wools vákkummatrac vastag merino gyapjú réteggel egy igazi

organikus matrac. A felhasznált alapanyagok -100% merino gyapjú és pamut- mind természetes

alapanyagok. A Wools az egyik legkedveltebb akciós vákuum matrac, ami egészségpénztárra is

100%-ban elszámolható. Ha fontos a kedvező matrac ár, és a hosszú élettartam, a Wools termékben

mindezt megtalálja.Webáruházunk egyik legnépszerűbb matraca.

Matracmag:

A matrac belső anyaga az újonnan kifejlesztett csúcsminőségű Biocell hideg hab, amely rugalmassága

révén kellő tartást ad a testnek, mégsem kényelmetlenül kemény, hogy elnyomja az izmokat vagy a

vérkeringést. A merino gyapjú réteg természetes összetételének köszönhetően sok egészségügyi,

gyógyhatású előnnyel rendelkezik.Összefüggő, molekuláris szerkezetének köszönhetően kitűnően

engedi ki, szívja magába a levegőt, majd szellőzőnyílásain keresztül elvezeti a test által leadott
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nedvességet.Ebből a különleges anyagból ortopéd szakemberek segítségével fejlesztették ki ezt a

tökéletesen formatartó matracot, mely ideális nyugalmi helyzetet teremt a testnek és teljes kényelmet

biztosít.

Matrachuzat:

A Wools vákuummatrac egyik oldalán elhelyezkedő Merino gyapjú réteg kiváló klimatizációs és

egészségmegőrző tulajdonságokkal bír, a gyapjú gyógyító hatása évszázadok óta ismert. Pozitív

tulajdonságai miatt a len még napjainkban is nagyon kedvelt textilipari alapanyag. Nagy nedvszívó

képességének köszönhetően képes azonnal felszívni és elpárologtatni a folyadékot, a hő és nedvesség

gyors megszüntetésével. A len frissességét és kényelem érzetét mindenhol elismerik. Nem okoz

allergiát, mert elősegíti a hő és nedvesség természetes cseréjét. Antisztatikus, vagyis visszatartja az

elektrosztatikus töltéseket. Matracvédő javasolt!

Matracvédő használata javasolt minden fix -nem levehető- matrachuzat esetén, így a Wools

vákuummatrac esetében is. A matrac egyik oldalán elhelyezkedő merino gyapjú réteg nem -vagy csak

körülményesen- tisztítható. Használjon minden esetben könnyen mosható, antiallergén, sarkain

gumifülekkel rögzíthető matracvédőt, hogy elkerüljük matrachuzatunk idő előtti elszennyeződését.

Tekintse meg higiéniai matracvédő kínálatunkat!

 Mi 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.

Egyedi méretű matracok

Matracok egyedi méretben, egyedi méretű matracok több gyártó kínálatában is rendelhetők. Egyedi

méret a standard matrac mérettől eltérő matrac méretet jelenti. Standard méretek_ 90x200, 100x200,

140x200, 160x200, 180x200, 200x200cm. Az ettől etérő méretű matracok egyedi méretnek

számítanak. Matracok egyedi méretre szinte mindegyik termékből lehetséges és rendelhető, akkor, ha

az éppen keresett méretet az árlista nem is tartalmazza. Egyedi méret a standardtól eltérő matrac

méretet jelent mind a matrac hosszában és annak szélességében. Különleges méretű matracok és

szokatlanul nagy méretű matracok is rendelhetők egyes matrac típusokból. Matracok méretezésénél a

standard méret a 80x200, 90x200, 100x200, 140x200, 160x200, 180x200 és egyes gyártóknál a

200x200cm méretű matrac is standard méretnek számít. Amit érdemes átgondolni a matracok és majd

az ágykeret méretének kiválasztásánál, hogy kiegészítő termékek is majd csak standard méretben

lesznek kaphatók, így matracvédők, lepedők is ezekben a méretekben állnak leginkább rendelkezésre.

A legtöbb matrac gyártó esetén a fent melített matrac méreteken túl nem számít egyedi méretnek az

összes nullára végződő matrac szélesség, tehát a 110x200, 130x200, 150x200, 170x200, 190x200cm

méretek nem egyedi méretű matracok, hanem minden további nélkül, mint standard rendelhetők. A

MatracVásárlás matrac és ágykeret webáruház egyedi méretként különíti el a 110x200, 120x200,

130x200, 150x200, 170x200 és 190x200cm méretű matracokat, így egyszerűbb a keresés, hiszen az

egyedi méretű matracok egy külön termékként találhatók meg, nem kell 30 féle méret közül

szemezgetni az eltérő, egyedi méretet. A matracok standard hossza 200cm és ebbe az árkategóriába
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tartozik a 190cm matrac hossz is. 210-220cm matrac hossz méretek nem mindegyik gyártónál

elérhetők és ahol rendelhető, ott is általában +10% felár ellenében vásárolhatók meg az ilyen egyedi

hosszúsági méretű matracok. Tört méretnek nevezzük azokat az egyedi méretű matrac méreteket, ahol

a matrac hosszúságának vagy szélességének a száma nem nullára végződik, pl.: 167X200cm. Ezekben

az esetekben a legtöbb gyártó a megadott egyedi, tört mérethez közelebb eső nagyobb matrac méret

árát fogja felszámolni, de nem ritka az sem, hogy egyes gyártók külön 10-05% felárat számolnak fel az

egyedi vagy tört méretű matracokra

 

A Best Dream története

A PerDormire matrac gyártó vállalat már több mint 30 éve van jelen a piacon és példás, tipikusan olasz

történelmet tudhat maga mögött. 1971-től napjainkig a kis, családi vezetésű cégből egy kizárólag a

legjobb technológiára támaszkodó gyártóüzemmé alakult, anélkül, hogy elhanyagolta volna a

minőséget, amely minden valódi fejlődés alapját képzi. Az évek során az alvásfilozófia folyamatosan

változott a kezdeti kizárólagosan testi szükségletből egészen a napjainkban értelmet nyert valamiféle

rituálévá, amelyet minden tiszteletet megadva ideális környezetben szükséges ünnepelnünk, aminek a

matracok elengedhetetlen részét képezik.

 

Mi a gyapjú?

Elsőként térjünk rá arra, hogy mit is nevezünk gyapjúnak. A szakemberek meghatározása értelmében a

gyapjú olyan állati szőrzet, amelynek szálai nyírás után is együtt maradnak, szálai finomak,

simulékonyak, nyújthatók, erősek, rugalmasak. E tulajdonságok együttes birtokában fonalvonásra vagy

nemezítésre alkalmas. A juhok gyapja főképp abban különbözik a többi állatétól (teve, yak, alpaka stb.)

és a növényi rostoktól (gyapot, len, kender, juta stb.), hogy hullámos ívelődésű, azaz göndör és zsíros.

Nyilvánvaló, hogy ezek a tulajdonságok nem minden juhfajtára érvényesek. E tulajdonságoknak

köszönhető, hogy bizonyos szövő- és fonóipari értékmérő követelményeknek eleget téve,

vitathatatlanul a finom gyapjú a legalkalmasabb. Összehasonlításképpen: "Ha például a merinógyapjú

tartósságát (hajtogatásának ellenálló képességét) 100 értékszámmal jelöljük, a gyapoté csak 50, a

lenszálé 40, sőt a cellulóz műszálé csak 10. Nyújthatóságban a gyapjúval szemben a gyapot csak 20, a

lenszál 5, a cellulóz műszál 50 értékszámot kaphat. Rugalmasságban a gyapot csak 20, a lenszál 25, a

cellulóz műszál pedig 10 értéket képvisel a finom gyapjú 100 értékszámával szemben. Ezeken kívül a

növényi szálak távolról sem érik el a gyapjú hőszigetelő képességét" - állapítja meg Schandl József.

Végül a gyapjú értékét növeli az a körülmény is, hogy a gyapjúfonalakból készült alsóneműk a

bőrfelület nedvességét lassan adják át a külső levegőnek, ezért viselőjükre nézve a meghűlés veszélye

sokkal kisebb, mint a növényi rostokból készült ruhaneműk hordozójára. "A magyar körülményekhez

szokott merinójuhaink egy év alatt növesztett bundájából 1,2-1,6 kg tiszta, szövésre-fonásra alkalmas

gyapjúszál mosható ki. Tekintettel arra, hogy 1 méter szövethez 0,5 kg mosott, finom gyapjú

szükséges, így kiszámítható, hogy egy juh évi gyapjútermeléséből 1 egész férfiöltöny készíthető." -

állapítja meg Schandl József. Forrás: filcmania.blogspot.hu
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