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BestDream Siglo matrac egyedi méretek

Méretek

120*200cm: 91900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

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

Rövid leírás

Best Dream Siglo matrac: egyedi méretek. Minőségi, de még a megfizethető árkategóriába tartózó

olasz vákuum matrac egyedi méretekben is rendelhető. A Best Dream Siglo matrac valóban az egyik

legkedveltebb gyógymatracunk. A 20cm magas matracmaggal rendelkező Siglo vákuum matrac sok

hasznos szolgáltatást hordoz: egyedi méretek, tökéletesen eltalált keménység, nem puha és nem túl

kemény; a téli-nyári oldal, gyapjúval steppelve a téli oldalon; a minőségi 100% pamut huzat és a hozzá

tartozó kedvező fogyasztói árnak köszönhetően rövid időn belül az egyik legkedveltebb vákuummatrac

típusunk lett a vákuummatracok között. Best Dream Siglo vákuummatrac 15 év garanciával a

matracmagra.

Részletes leírás:

Best Dream Siglo egyedi méretek: 110x200, 120x200, 130x200, 150x200, 170x200 és 190x200cm

matrac méretek. Siglo matrac az egyik legnépszerűbb közepesen kemény, feszes komfortot adó termék

a vákuum matrac kínálatból. Best Dream Siglo matrac: egyedi méretek. Minőségi, de még a

megfizethető árkategóriába tartózó olasz vákuummatrac egyedi méretekben is rendelhető. A Best

Dream Siglo matrac valóban az egyik legkedveltebb gyógymatracunk. A 20cm magas matracmaggal

rendelkező Siglo vákuummatrac sok hasznos szolgáltatást hordoz: egyedi méretek, tökéletesen eltalált

keménység, nem puha és nem túl kemény; a téli-nyári oldal, gyapjúval steppelve a téli oldalon; a

minőségi 100% pamut huzat és a hozzá tartozó kedvező fogyasztói árnak köszönhetően rövid időn belül

az egyik legkedveltebb vákuum matrac típusunk lett a vákuummatracok között. Best Dream Siglo

vákuum matrac 12 év garanciával a matracmagra.MatracmagSpeciálisan a gyógymatracok számára

kifejlesztett Elioform félkemény habanyag gondoskodik a gerincoszlop hosszútávú és stabil

megtámasztására.Matrachuzat100% tiszta pamutból készült elasztikus duplahuzat téli-nyári oldallal

készül, 100% pamut töltettel a két huzatréteg között az egyik oldalon, míg a másik (téli) oldalon 100%
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gyapjú található a két huzatréteg között.

Matracvédő: fix -nem levehető- matrachuzatok esetén minden esetben javasolt a könnyen mosható,

antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető matracvédő használata, hogy elkerüljük matrachuzatunk

idő előtti elszennyeződését. mosható, antiallergén matracvédő egy nagyon fontos kelléke a

folyamatosan fenntartható higiéniának az ágyunkban. Statisztikák szerint a mosható matrachuzatok az

első 3-5 használati évben nem kerülnek kimosásra, míg akik mosható matracvédőt használnak, ott a

mosási gyakoriság eléri a 2-3 hónapos ciklust. Ennek egyszerű az oka: a mosható matracvédők

könnyen levehetők és felhelyezhetők, hiszen csak a négy sarka rögzül gumipánttal, míg a mosható

matrachuzatokat körbe kell cipzárazni, forgatni a matracot a művelethez, ami nagy matrac méret

esetén megerőltető lehet, így igyekszik halasztani ezt a műveletet az ember. Mosható matracvédők

40-95Cközött moshatók, speciális matracvédőknél már a 40Cis tökéletes tisztaságot és atkamentes

környezetet jelenthet

Mitől vákuummatrac?

A vákuummatrac 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 a matracok között 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.

 

Mire figyeljünk az egyedi méretű matracoknál?

 

Egyedi méretű matracoknál érdemes átgondolni, hogy az egyedi méret milyen járulékos problémákat

vet fel. Az egyedi méretű matracok ára többnyire vagy terület arányosan alakaul vagy pedig a hozzá

közelebb eső nagyobb méret lesz az egyedi méretű matrac ára. Több gyártó az egyedi méretű

matracokért extra felárat számol fel, ez elérhető a hozzá közelebb eső nagyobb méret +15-20% felárat

is. Fontos továbbá átgondolni, hogy az egyedi méretű matrac egyedi méretű ágykeretet is jelent majd.

A standard 90x200, 140x200, 160x200, 180x200 és 200x200cm mérettől való eltérés egyedi méretet

jelent. Ezekben az egyedi méretű esetekben az ágyrács is egyedi méretű lesz, a lepedő és a

matracvédő is egyedileg kell, hogy készüljön. Az egyedi méretek behatárolhatják a helyek számát, ahol

ilyen termékeket rendelni lehet, megnöveli a szállítási határidőt és emelheti a bekerülési árat is.

Lehetőség szerint érdemes standard méretű ágykeretet és matracot választani.

 

A Best Dream márka. A 20cm magas közép-kemény vákuummatracok között a legkimagaslóbb.

Megbízható és állandó minőség, kiváló ár/érték arány, 15 év garancia és egészségpénztári

elszámolhatóság jellemzi. Best Dream matracok a legtöbb matrac webáruházban rendelhetők!

Vevői előnyök

Egy matrac elsődleges feladata a gerincoszlop tökéletes, minden ponton történő alátámasztása. Míg
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más ágyak, ágybetétek, matracok csak 5-6 ponton támasztanak alá (tarkó, váll, csípő, vádli stb.), a jó

matracok tökéletesen felveszik a gerinc vonalát, egészséges alvást biztosítanak.

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.

 

A Best Dream Siglo matrac minőségi, de olcsó vákuummatrac. A Siglo akciós matracok az ár mellett

kiváló kemény komfortot...
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