
Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

Matracvásárlás » Matracok » Memóriahab matracok » Ceriflex Classic Memory 13+4 matrac

Ceriflex Classic Memory 13+4 matrac

Méretek

80*200cm: 69900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

90*200cm: 108900 Ft Akciós ár: 64900 Ft

120*200cm: 86900 Ft Akciós ár: 69900 Ft

100*200cm: 118900 Ft Akciós ár: 70900 Ft

140*200cm: 134900 Ft Akciós ár: 80900 Ft

160*200cm: 146900 Ft Akciós ár: 87900 Ft

180*200cm: 163900 Ft Akciós ár: 97900 Ft

200*200cm: 184900 Ft Akciós ár: 110900 Ft

Rövid leírás

Ceriflex Classic Memory 13+4 emlékezőhab matrac egy viszonylag kemény memóriahabos vákuum

matrac a Ceriflex emlékezőhab matracok között. A 13+4cm összetételű matrac 13cm Elioflex

hideghabból és 4cm nagy tömegsűrűségű 50kg/m3 speciális emlékezőhabból áll. A Ceriflex Classic

Memory 13+4 matrac mindenkinek megoldás lehet, aki az emlékezőhabos matracok között feszesebb

matracot keres és szeretné ha matraca megfelelő minőségű alapanyagokból készülne és az

árkategóriában található matracokhoz képest vastagabb matrac magassággal rendelkezik. A Ceriflex

márka a...

Részletes leírás:

Ceriflex Classic Memory 13+4 emlékezőhab matrac egy félkemény memóriahabos vákuum matrac a

Ceriflex emlékezőhab matracok között. A 13+4cm összetételű matrac 13cm Elioflex hideghabból és 2cm

nagy tömegsűrűségű 50kg/m3 speciális emlékezőhabból áll, amelyet további a matrac huzatába

steppelt 2cm emlékezőhab réteg egészít ki. A Ceriflex Classic Memory 13+4 matrac mindenkinek

megoldás lehet, aki az emlékezőhabos matracok között feszesebb, de kifejezetten kényelmes,

komfortos matracot keres és szeretné ha matraca megfelelő minőségű alapanyagokból készülne és az

árkategóriában található matracokhoz képest vastagabb matrac magassággal rendelkezik. A Ceriflex

márka a minőség garanciája, hiszen a több, mint 50 éve gyártó dél-olaszországi családi vállalkozás a
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minőségről, a kompromisszumot nem tűrő gyártási fegyelemről és a kifinomult esztétikáról lett méltán

híres. A Ceriflex Classic Memory termékcsalád 13+4 matraca tehát mindenkinek örömet fog okozni, aki

olcsón szeretne megbízható, tradícionális gyártási körülmények között készülő kemény memóriahabos

matracot. A Ceriflex Classic Memory 13+4 emlékezőhabos matrac a feszessége és keménysége ellenéra

meglepően jó komfortot, kifogástalan formakövetést és hosszú élettartamot kínál Önnek. A Ceriflex

Classic Memory 13+4 memoryfoam matrac fix matrachuzattal készül, amely a természetes és korszerű

alapanyagok keverékéből készülve esztétikus, higiénikus és strapabíró megoldás a matrac

körül. Minden Ceriflex matrac -az egyedi méreteket és a túlméreteket kivéve- vákuum csomagolásban

érkezik Önhöz, hiszen a hagyományos olasz habmatrac gyártás elválaszthatatlan része a

vákuumcsomagolás.

 

CERIFLEX CLASSIC MEMORY MATRACCSALÁD

Ceriflex Classic memory matraccsalád igazán hiánypótló a Ceriflex memory foam matracok között,

hiszen nagyon nehéz kemény és olcsó memory matracot találni a magyarorsazági emlékezőhab

választékban. A Ceriflex Classic memory termékcsalád alapvetően két matracból áll és az összetéteüket

tekintve egy kicsit eltérnek a többi magyarországi belépő kategóriás emlékezőhab matracoktól, hiszen a

megszokott 10-12cm alsó tartóhab helyett a Ceriflex Classic matraccslád két tagjában 13cm speciális a

matracipar számára kifejlkesztett komforthab található, amely nagy fokú légáteresztést, megfelelő

keménységet és a keménységhez tartozó rugalmasságot biztosít az emlékezőhab rétegek alatt. Azok

számára, akik nem szeretnének különösebb összeget költeni egy memory foam matracra ideális

megoldás lehet a Ceriflex Classic Memory 13+2 matrac, hiszen a megfizethető kategóriában nem

könnyen találunk a Classic Memory 12+2 matracnál jobb anyagminőséget, megfelelő

matracmagasságot és tartósan alacsony akciós árakat egy matracban. Akik egy kicsit többre vágynak,

de még mindig szeretnék ha pénztárcájuk a hó végére teljesen kiürülne, akkor Ceriflex Classic Memory

13+4 alapanyag összetételű matrac lehet a legjobb megoldások egyike. A Ceriflex Classic Memory

13+4 matrac szintén nem tartozik a lágyabb matracok közé. A félkemény, de még inkább keménybe

hajló komfort ellenére azonban meglepően kényelmes és formakövető matracot kapunk, így végre

megjelt egy olyan memory foam matrac is a magyar emlékezőhab matrac választékban, ahol a

feszesség, a keménység, a formakövetés, a matrac megfelelő magassága és az ár csodálatos

összhangban vannak egymással, egy mindenki számára elérhető és megfizethető minőséget képviselve

a memóriahabos matracok között.

 

MIT ÉRDEMES TUFNI A CERIFLEX MÁRKÁRÓL?

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
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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.

 

MI AZ A VÁKUUM MATRAC? HOGYAN KÉSZÜL?

A vákuummatrac matrac kategória egy speciális csomagolást jelent, ahol a már kész, teljes méretű

matracot behúzzák egy fóliába, amelynek mindkét vége nyitva marad. A matrac ezután a ráhúzott

csomagoló fóliával együtt felkerül egy asztalra a prés alá, ahol többtonnás nyomással lassan

összepréselik a matracot 3-4cm vastagságra, kiszorítva így a levegőt a cellaszerkezet közül. Ekkor

lehegesztik a fólia két végét, hogy ne áramolhasson vissza levegő és a vékonyra préselt matracot

összetekercselik és még egyszer lecsomagolják a biztonságos szállítás érdekében. Vákuummatracok

első sorban a kedvezőbb árkategóriákban találhatók. A vákuummatracok feltalálása Giuliano Magni

olasz matracgyár tulajdonos nevéhez fűződik, elsőként ő alkalmazta a csomagolást. A vákuummatrac

matrac kategória egy speciális csomagolást jelent, ahol a már kész, teljes méretű matracot behúzzák

egy fóliába, amelynek mindkét vége nyitva marad. A matrac ezután a ráhúzott csomagoló fóliával

együtt felkerül egy asztalra a prés alá, ahol többtonnás nyomással lassan összepréselik a matracot

3-4cm vastagságra, kiszorítva így a levegőt a cellaszerkezet közül. Ekkor lehegesztik a fólia két végét,

hogy ne áramolhasson vissza levegő és a vékonyra préselt matracot összetekercselik és még egyszer

lecsomagolják a biztonságos szállítás érdekében. Vákuummatracok első sorban a kedvezőbb

árkategóriákban találhatók. A vákuummatracok feltalálása Giuliano Magni olasz matracgyár tulajdonos

nevéhez fűződik, elsőként ő alkalmazta a csomagolást.

 

VÁKUUM MATRACOK KICSOMAGOLÁSA? KIBONTÁSA

Vákuummatrac, vákuum matrac kibontása, kicsomagolása nem egy bonyolult dolog, ha betartjuk a

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
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végbemenjen ez a visszaalakulási reakció.

 

MILYEN ÁGYRÁCSOT VEGYEK A MATRACHOZ?

A Ceriflex matracok megfelelő vastagságának és anyagminőségének köszönhetően kiválóan alkalmasak

arra, hogy a fix általában 12-16 fenyő lécből álló ágybordával támasszuk alá a matracokat. A Ceriflex

matracokhoz használható ágybordák jelenleg a legolcsóbbak az ágyrácsok között és ez azért nagyon

fontos, mert a matrac és az ágyráűcs együttes bekerülési költsége így a legalacsonyabb, a legolcsóbban

juthat egyszerre megfelelő minőségű matrachoz és ágyrácshoz egyaránt. A 20cm-es magasságot el

nem érő matracok esetében azonban sokszor érdemes egy kicsit többet áldozni az ágyrácsokra, hiszen

a vékonyabb matracok alá elhelyezett rugalmas keresztlécekből álló farugós ágyrácsok elnyelik a

dinamikus mozgásokat, segítenek a formakövetésben és a rugózásuk által tehermentesítik a matracot,

így biztosítva hosszú távú és minőségi kényelmet és élettartamot új matracunknak.

 

MI AZ A MEMORY FOAM?

A memory foam egy speciális, viszkoelasztikus alapanyag. A memory matrac alapanyagát,

komfortrétegét alkotó memory foam hőre lágyul, alakját lassan nyeri vissza, ezáltal a memoryfoam

speciális habból készült visco memory matrac egy különleges komfortot és egy páratlan alvási élményt

nyújt használójának. Miért? A Memory Foam formakövetése az összes hab típust megelőzi, szinte

milliméter pontosan követi le a test formáját. Képzeljünk el egy olyan formakövető alapanyagot, amire

ha rátesszük az ujjbegyünket és egy kicsit a memory foam felületén hagyjuk, akkor a memory foam

felületén látszik az ujjlenyomatunk. És hogy honnan ered a Memory Foam alapanyag? Memory Foam

hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus poliuretánból készült. Ennek az oka, hogy hőmérséklet-érzékeny,

és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll a változásnak) van, míg a

magasabb hőmérsékleten hajlamosabb a nagyobb rugalmasságra. Emellett nyomásra érzékeny. Ez azt

jelenti, hogy a memory foam, memória hab matrac vagy matracfeltét (topper/felületjavító) felület

képes a testvonal követésre milliméter pontosan, mondhatjuk úgy is, hogy az „öntőminta" (a segítség

ebben a test hője) az maga a test formájai, miközben lehetővé teszi, hogy minden helyen egyenletesen

támassza alá a testet, hogy a nyomáspontokból adódó nyomáskülönbségek a legjobban eloszlatásra

kerüljenek. A test legnagyobb nyomás kifejtő pontjai: a váll, csípő, térd, és a fej. NASA Memory Foam.

Az első ismert Memory Foam habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA űrrepülőgép

üléseihez, hogy megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és leszállás

közben. Ez soha nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat amit ma

találunk az üzletekben. Ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban a gyártók

folytatják az örökséget, amit a NASA elkezdett fejleszteni. Ami igazán előtérbe hozta a Memory Foam

hab fejlesztését az az volt, amikor a NASA úgy döntött, hogy kiadja a technológiai fejlesztését a

„nagyközönség" számára és kereskedelmi használatra. A legtöbb vállalat a hosszú fejlesztési folyamat

miatt számos akadályba ütközött, amit képtelen volt legyőzni, de az egyik cég, Fagerdala World Foams

Svédország fennmaradt, és megteremtette az első használható Memory Foam habot. 1991-ben

megalkották a Tempur-Pedic márkát és céljuk, hogy a világon először kereskedelmi forgalomba hozzák

az első sorozatot a memory foam hab matracok közül. A többi, ahogy mondani szokás, már történelem.

Az 1990-es évek végén, más gyártók is elkezdték a fejlesztéseket a memória habmatracok

tekintetében.

 

A MEMORY FOAM HÁTRÁNYAI
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Melegszik, fülled

A viszkoelasztikus emlékezőhab termékek (matracok, fedőmatracok) egyik hátránya, hogy egy -a

hideghabhoz adott- adaléknak köszönhetően hajlamos a felmelegedésre. Az adalék szerepe az

emlékezőhabban, hogy hőre lágyulóvá tegye azt, így a melegebb (36,7C°) test a matraccal érintkező

pontokon jobban felmelegíti az emlékezőhab réteket, ezáltal az felpuhulva egy sokkal pontosabb,

részletesebb formakövetést fog végrehajtani. Azonban sajnos, hogy ami hőre lágyul az jobban

raktározza a hőt és azt a testnek visszasugározva egy -az áltagos haboknál- melegebb érzetet kelt.

Erre az effektusra nem mindenki panaszkodik, azonban az esetek többségében hasonló válaszok

jönnek. Ennek a diszkomfort érzésnek természetesen függvénye az egyéni hajlam is, aki amúgy is

hajlamosabb az éjszakai beizzadásra, ott várhatóan ez a "mellékhatás" egy kicsit hangsúlyosabban fog

megjelenni.

 

Rosszabb légáteresztés

Tekintettel, hogy matrac esetében a normál habok között -melyek fajsúlya a 25-45kg/m3 között van

általában, az emlékezőhab 50kg/m3 tömegsűrűségével és a hozzáadott adalékoknak köszönhetően egy

zömök, nem annyira nyitott cellaszerkezetű anyagot alkot, melynek légáteresztő képessége -általában-

elmarad a normál haboktól. A légáteresztő képesség csökkenése majd az átszellőzést fogja

csökkenteni, illetve további hátrányként rakódik majd az első (felmelegedésre való hajlam) nyakára és

tovább fogja fokozni azt

 

Gyengülő memoryfoam effekt

Az eddig felsorolt adalékokon túl még egy nagyon fontos alkotóeleme van a memoryfoam-nak. Minden

normál habnak meg van az u.n. "azonnali visszarugózó képessége". Ez annyit jelent, hogy ha az

ujjammal egy ponton benyomom a habot és hirtelen elveszem róla az ujjam, akkor az azonnal visszaáll

eredeti formájára. Az emlékezőhabok esetében -ennek az adaléknak köszönhetően- ez a képesség

vissza van fékezve, tehát az anyag visszaáll eredeti formájára ugyan -csak késedelemmel. Ez adja majd

azt a hihetetlen és páratlan pihe-puha felszíni kényelmet az emlékezőhab matracoknál. Ez az adalék

azonban "fárad", fokozatosan veszít intenzitásából és egy jó pár év múlva már szinte azonnal visszaáll

matracunk, mint ha nem is lenne emlékezőhab. Természetesen ez gyártónkként, alapanyagonként és

minőségenként nagyon nagy eltérést mutat, találunk olyan terméket is, ahol ezt már új korában is

tapasztalhatjuk.
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