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Ceriflex Classic Hard vákuummatrac

Méretek

80*200cm:

43900 Ft

Akciós ár:

34900 Ft

90*200cm:

49900 Ft

Akciós ár:

39900 Ft

100*200cm:

53900 Ft

Akciós ár:

42900 Ft

120*200cm:

56600 Ft

Akciós ár:

46600 Ft

140*200cm:

80900 Ft

Akciós ár:

64900 Ft

160*200cm:

89900 Ft

Akciós ár:

71900 Ft

180*200cm:

99900 Ft

Akciós ár:

79900 Ft

200*200cm:

114900 Ft

Akciós ár:

91900 Ft

Rövid leírás

Ceriflex Classic Hard matrac egy olcsó és kemény vákuummatrac a matracok között. A 16cm magas
vákuumcsomagolt szivacsmatrac 100kg-ig terhelhető és áránál fogva így mindenki megengedheti
magának, hogy mostantól egy jó minőségű olasz vákuum matracon hajtsa álomra fejét. A több, mint
50 éves múltra visszatekintő dél-olaszországi Ceriflex® matracgyártó belépő kategóriás terméke
minőségi 30kg/m3 sűrűségű Elioflex alapanyagból készül, amely feszességének és rugalmasságának
köszönhetően kényelmes komfortot nyújt a kemény és olcsó vákuum matrac választékban.

Részletes leírás:

Ceriflex® Classic Hard (Made in Italy) matrac egy olcsó és kemény vákuummatrac a matracok között.
A 16cm magas vákuumcsomagolt szivacsmatrac 100kg-ig terhelhető és áránál fogva így mindenki
megengedheti magának, hogy mostantól egy jó minőségű olasz vákuum matracon hajtsa álomra fejét.
A több, mint 50 éves múltra visszatekintő dél-olaszországi Ceriflex® matracgyártó belépő kategóriás
terméke minőségi 30kg/m3 sűrűségű Elioflex alapanyagból készül, amely feszességének és
rugalmasságának köszönhetően kényelmes komfortot nyújt a kemény és olcsó vákuum matrac
választékban. A jacquard szövésű matrachuzat fix élvarrással kerül a hideghab matracmagra, így az
-mint általában a vákuum matracok esetében- nem mosható, viszont egy higiéniai matracvédő
segítségével kifogástalan alvási környezetet tudunk kialakítani magunknak -igen kedvező áron. A
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Jacqurd szövés legfontosabb előnye a strapabíróságban rejlik, hiszen nem véletlen, hogy a
szállodaiparban és a vendéglátásban is a szállodai- és hotelszobákban is az esetek többségében ilyen
kibírós jacquard szövésű matracokkal találkozunk.
A vákuumcsomagolás előnyéről talán már senkit nem kell külün felvilágosítani, minden esetre a
könnyű, gyors és egyszerű szállítás nagy mértékben megkönnyíti a matracvásárlást. A Ceriflex Classic
Hard matrac tehát mindenkinek ajánlott aki olcsón szeretne jó minőségű olasz matracot vásárolni,
strapabíró matrachuzattal és a testsúly nem éri el a 100 kg-ot. A matracok terhelhetőségénél a Ceriflex
matrac gyár szeretne továbbra is korrekt értékeket megadni vásárlóinak, hogy a későbbiekben
elkerülhetők legyenek a túlzott értékekből eredő reklamációk. Köztudott, hogy hasonló magasságú
matrac más gyártó kínálatában ennél sokkal nagyobb teherbíráési értékkel kerül árusításra, az elmúlt
50 év szakmai tapasztalata a 15-16cm teljes vastagságú matracoknál fix deszkabordán alkalmazva a
valóságban 100 kg-ot bírnak el megbízhatóan és hosszabb távon. Gyerekeknek, fiataloknak, átmeneti
matracnak , albérletbe vagy hétvégi házba tehát a Ceriflex Classic Hasrd matrac kíváló megoldás lehet
meglepően kedvező árfekvésben.

MILYEN ÁGYRÁCS KELL A CERIFLEX CLASSIC HARD MATRAC ALÁ?
Milyen ágyrács is legyen a matracok alatt? Miért fontosak az ágyrácsok? Az ágyrács és a matrac
összefüggése az alvási rendszerekben már régóta ismert, az ágyrácsok fontossága bizonyos matrac
típusoknál megkérdőjelezhetetlen. Az ágyrácsok két nagy típus csoportba sorolhatók aszerint, hogy
milyen alapanyagból állnak és hogy az adott ágyrács statikus vagy dinamikus alátámászt nyújt-e a
matracnak. Statikus, fix alátámasztásra csak a nem tugalmas alapanyagból készülő ágyrácsok
alkalmasak. Ezek a fix, statikus ágyrácsok többnyide fenyő alapanyagból készülnek és fenyő ágyborda,
ágydeszka vagy deszka bordázat néven kerülnek forgalomba. A 20-25mm vastag tömör fenyő
alapanyagból készülő deszka bordázatok jellemzően ca. 10cm-es szélességű lécekből állnak és
általánosságban 12-14 darab léc kerül egy 200cm hosszú ágyba. A 12-14 2cm vastag fenyő deszka
bordákat a két széléhez közel 1-1 vékony heveder fogja össze, amely lehetővé teszi majd, hogy az
ágykeretbe helyezett deszka ágyborda bordái egyenlő távolságra kerüljenek egymástól. A fenyő
ágybordák napjainkban a legtöbb matrac esetében alkalmazhatók, de a következő matrac típusoknál
minenképpen: bonell rugós matracok, táskarugós/Zsákrugós matracok, keményhab matracok (vákuum
matracok) és a vastag 20cm-nél vastagabb matracok esetén.

MI IS AZ AZ ELIOFLEX HAB?
Az Elioflex hideghabok a tradicionális olasz habmatrac gyártás egyik meghatározó alapanyaga, amely
nagyon rövid idő alatt felvette a versenyt a már ismert és hasonló tulajdonságokkal bíró Eliofoam és
Eliocell alapanyagokhoz. Az Elioflex hideghab egy speciális habosítási technológiával készülő nyitott
cellaszerkezetű matracipari alapanyag, amely víz hozzáadásával különlegesen homogén elrendezésű
térhálós cellaszerkezetet eredményez. A homogén, egyenletes cellaszerkezetnek és az egyes cellák
közel azonos méretének és alakjának köszönhetően az Elioflex hideghabok kifejezetten alkalmasnak
bizonyultak a matracgyártás területén, hiszen az állandó és egyenletes minőség az Elioflex habból
készülő matracok konstans minőségét is jelentik egyben. Az Elioflex hideghabból készülő matracok
legkiemelkedőbb vásárlói előnye azonban a feszes komort és a fajsúlyhoz képest egyedülálló
formastabilitás, amely kivételesen hosszú élettartamot és nagyon lassú avulási értéket kölcsönöz a
matracoknak. Az Elioflex habanyag talán legfontosabb tulajdonsága azonban mégis a cellaszerkezet
kivételesen vastag cellafalának köszönhető, ami az átlagosnál nagyobb cellákat alkotja. Ennek
köszönhető, hogy a normál 28-32kg/m3 tömegsűrűség mellett is kifejezetten stabil, nagy teherviselésű
matracot kapunk, különlegesen légáteresztő és kiválóan átszellőző belső anyagszerkezettel. Az Elioflex
alapanyagok tehát maximálisan megfelelnek a mai kor alapanyag követelményeinek. Sőt! Az egyenletes
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cellaszerkezeten és a homogén anyagminőségen túl az Elioflex habanyagok rugalmassága és
pontrugalmassága már nagy mértékben hasonlít a latex habok pontrugalmasságához, így
formakövetésben, alátámasztásban és alaktartásban is egy igazi megoldássá vált a vákuummatrac
gyártásban. A különleges vákuumcsomagolási igény alapvetően arra készteti a matracipari alapanyag
gyártókat, hogy az előbb említett tulajdonságokon túl ellenálljanak a vákumcsomagolási
igénybevételnek is, hiszen a nagynyomású présben összepréselt matrac sok esetben az eredeti
térfogatának 15-20%-ára kerül összepréselésre, ami az Elioflex habokra is fokozott feladatot hárít,
hiszen alapvető elvárás egy vákuumcsomagolt habmatraccal szemben, hogy kibontás után a
cellaszerkezet visszanyerje eredeti alakját és a matrac eredeti keménységére, alakjára és térfogatára
álljon vissza. Az ökológiai hatásokat vizsgálva már-már természetes, hogy egy matracgyártásra
használt alapanyag legyen CFC mentes, ami annyit jelent, hogy sem a gyártás során sem pedig a
késztermék nem tartalmaznak klór- és fluortartalmú szénhidrogéneket. Egy termék klór- és fluor
mentessége elsősorban környezetünk védelme érdekében nagyon fontos, hiszen ezen vegyületek
jelentős mértékben károsítják a Föld káros sugárzásaiban kiemelkedő védelmet nyújtó ózon réteget.

CERIFLEX: A TRADICIONÁLIS DÉLOLASZ MATRACGYÁRTÓ
Közel 50 éve a Ceriflex matrac márka egyet jelent a mediterrán hangulat és a megkérdőjelezhetetlen
minőség fogalmaival. A Ceriflex vákuum matrac termékcsalád egy igazi minőség a vákuum matracok
között, ahol Olaszország gyártási kultúrája keveredik a tradícióval és a divatvilágból már megtapasztalt
ízlésvilággal. Minden Ceriflex matrac a piaci igényekhez és az egyes vásárlói elvárásokhoz igazodik, így
bárki könnyedén, elérhető áron megtalálhatja álmai matracát a Ceriflex választékában. Legyen az egy
egyszerű és olcsó, kemény vákuum matrac, vagy egy nagy teherbírású és tökéletes alátámasztást
nyújtó vastag, erős matrac vagy a memory foam matracok világából már jól ismert emlékezőhab
kényelem a Ceriflex matracok között mindenki megtalálhatja álmai matracát -méghozzá elérhető áron.
A Giuseppe Merafina irányítása alatt álló vállalat Dél-Olaszországban Foggia és Bari között Cerignola
városában található és ez a mediterrán hangulat a matracok külső megjelenésében is visszaköszön.
Letisztult színek, elegáns minták és kompromisszumot nem tűrő minőség. Mintha csak egy eredeti olasz
pizza lenne. A minőségi alapanyagok, a nagyon szigorú gyártástechnológia Nyugat-Európában is
népszerű matrac márkává tette a Ceriflex nevet, így a Ceriflex márkanév több évtizede már a
nemzetközi matracvilágban is egy ismert és elismert márkanév. A minőség és a megbízhatóság az
évtizedek alatt meghozta gyümölcsét és napjainkra a Ceriflex márka már Magyarországon is kapható.
Ceriflex matracok a minőségi alapanyagokon túl, túl a nagyon szigorú gyártási meneten a vákuum
matracok minden előnyét kínálják Vásárlóinak, hiszen a könnyű és olcsó szállítás csak további előnyt
jelent majd a matracvásárlásnál. Olaszország tehát nem csak a kávé, a pizza, a luxus sportautók
hazája, hanem a minőségi vákuum matracok bölcsője is, hiszen több, mint 50 éve olaszországban
Giuliano Magni gyárában a Magniflex márka gyártotta az első vákuumcsomagolt matracokat a nagyvilág
számára. A vákuum matracok tulajdonságai és a vákuum csomagolás megköveteli a minőségi
alapanyagok felhasználását, hiszen a többtonnás prés után az összepréselt matracnak vissza kell
nyernie eredeti alakját, formáját, cellaszerkezetét. Giuliano Magni ezzel nem csak a matracok árára
rakódó szállítási- és raktározási költségeket csökkentette a vásárlók számára, hanem a vákuum
matracok megjelenésével egy új világképet hozott a matrac területén. Ceriflex Orthopedic, Ceriflex
Classic Hard, Ceriflex Selena Comfort, Ceriflex Natural Wash, Ceriflex Energy Memory

HOGYAN CSOMAGOLJUK KI A VÁKUUM MATRACOT?
Vákuummatrac, vákuum matrac kibontása, kicsomagolása nem egy bonyolult dolog, ha betartjuk a
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következő 3 szabályt, ami magától ertetődő elemekből áll. 1. A legfontosabb, hogy amennyiben
termékünk visszavásárlási garanciával érkezett, vonatkozik-e a visszavásárlási garancia akkor is, ha a
matracot kicsomagoljuk. A Matracvásárlás matrac webáruház jellemzően nem kereskedik olyan
matracokkal, amelyeknél a visszavásárlási garancia feltétele, hogy a terméket nem szabad
kicsomagolni, hiszen pontosan a matrac próbája lenne a lényeg az ilyen extra vállalásoknál. 2., A
vákuum matrac csomagolása alapvetően két elemből, két rétegből áll, ami egészen egyszerűen a
csomagolási technológiából ered. A kész matracot a matrac üzemben behúzzák egy méretben igazodó
két végén nyitott fóliatömlőbe, egy prés ránehezedve a matracra összenyomva azt és kiszorítva belőle
a levegőt, majd összenyomott állapotban lehegesztik a két végét, hogy a levegő ne tudjon
visszaáramolni. Ezt követően henger alakúra csavarják és kap egy külső csomakolást a matrac. A
Vákuummatrac kicsomagolásánál mindkét fóliát egymás után el kell távolítanunk. Tegyük ezt egy
ollóval vagy egy késsel nagyon elővigyázatosan, nehogy megsértsük a matracot. 3. A Vákuum matrac
kicsomagolva egy furcsa, lapos valami lesz, amiről első ránézésre nehéz elképzelni, hogy valaha matrac
lesz belőle. A cellaszerkezetből kiszorítótt levegő már a kibontásnál sziszegő hanggal kezd
visszaáramolni a matracba és a matracok cellaszerkezete szép lassan az összepréselt állapotból kezd
visszaállni az eredeti préselés előtt előtti alakjára visszaállni és a matrac is lassan elkezdi vsszanyerni
eredeti formáját. A belső cellaszerkezet épségének megőrzése érdekében meg kellene várni, hogy a
matrac teljesen az eredeti formájára visszaálljon, nehogy a még deformált cellaszerkezet a terhelésnek
köszönhetően sérüljön. Ez -amennyiben a használati utasítás másképpen nem rendelkezik- általánosan
20-24 óra időtartam alatt bekövetkezik, ennyi idő lell ahhoz, hogy a matracok belső szerkezetében is
végbemenjen ez a visszaalakulási reakció.

Címkék
matrac, olcsó matrac, olcsó matracok, akciós matracok, matrac akció, matrac olcsón, matrac Budapest, matrac webáruház, vákuummatrac, vákuum
matrac, gyógymatrac, ortopéd matrac, habmatrac, antiallergén matrac, gerincmatrac, kemény matrac, 2 évesnek matrac, matrac 3 évesnek,
gyerekmatrac, gyerekmatracok, babamatrac, akciós ágyak, matrac 90*200, matrac 140*200, matrac 160*200, matrac egyedi méret, Vákuum matracok,
Vákuummatrac akció, Eltérő méretű matracok, Matrac 110x200cm, Matrac 150x200cm, Ceriflex vákuum matrac, Ceriflex matracok, Kemény vákuum
matracok, Olcsó vákuum matrac, Ceriflex matrac, ceriflex, ceriflex vákuummatrac, hard vákuummatrac, ceriflex classic, ceriflex classic hard,
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