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Ceriflex Energy Memory vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 129900 Ft Akciós ár: 103900 Ft

90*200cm: 204900 Ft Akciós ár: 122900 Ft

100*200cm: 226900 Ft Akciós ár: 135900 Ft

140*200cm: 314900 Ft Akciós ár: 188900 Ft

160*200cm: 359900 Ft Akciós ár: 215900 Ft

180*200cm: 404900 Ft Akciós ár: 242900 Ft

200*200cm: 448900 Ft Akciós ár: 268900 Ft

Rövid leírás

Ceriflex Energy Memory vákuum matrac az egyik legvastagabb memory foam vákuummatrac a

magyarországi kínálatban. 22cm magasság az olcsó olasz matracok között igazi ritkaságnak számít.

Feszes komfort, gyönyörű matrachuzat 5cm memory jellemez minden Ceriflex Energy Memory

matracot. A Ceriflex Energy Memory matrac mindenkinek ajánlott, aki szereti a kicsit feszesebb, de

nagyon kényelmes komfortot, aki megbízható, jó minőségű alapanyagok felhasználásával készült

matracra vágyik és szeretné, ha matraca valóban kibírna 10-15 évet. A Ceriflex Energy Memory

memóriahabos vákuum matrac jó minőségű Elioflex alapanyagból készül, így speciálisan rugalmas...

Részletes leírás:

Ceriflex Energy Memory vákuum matrac az egyik legvastagabb memory foam vákuummatrac a

magyarországi kínálatban. 22cm magasság az olcsó olasz matracok között igazi ritkaságnak számít.

Feszes komfort, gyönyörű matrachuzat és 5cm vastag memory foam jellemez minden Ceriflex Energy

Memory matracot. A Ceriflex Energy Memory matrac mindenkinek ajánlott, aki szereti a kicsit

feszesebb, de nagyon kényelmes komfortot, aki megbízható, jó minőségű alapanyagok felhasználásával

készült matracra vágyik és szeretné, ha matraca valóban kibírna 10 évet. A Ceriflex Energy Memory

memóriahabos vákuum matrac alsó 15cm vastag tartómagja jó minőségű, nagy rugalmasságú és kiváló

légáteresztő képességű Elioflex alapanyagból készül, így speciálisan rugalmas és formakövető. Az

Energy Memory matracok esetében az alsó Elioflex tartórétegen 3cm vastag 50kg/m3 falysúlyú
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memory foam réteget találunk, melynek komfortját a matracon található nagyon jó minőségű

HOMEOPATHIC NATURAL ENERGY matrachuzatba steppelt további 2cm memoryfoam egészít ki. A

Ceriflex Energy Memory matrac összességében egy vastag, erős és közepesen feszes komfortot nyújtó

emlékezőhab matrac mindenkinek, aki a kompromisszum nélküli minőséget szeretné választani a még

elérhető árkategóriában. Az Energy Memory matracoknál felhasznál kifogástalan minőségű alapanyag,

a matracmag szinte egyedülálló vastagsága és az igényes olasz design szerint kialakított antiallergén

HOMEOPATHIC NATURAL ENERGY matrachuzat valóban minden igényt kielégít, amit csak egy

természetes alapanyagokat is tartalmazó matrachuzattól, matractól elvárhatunk ebben az

árkategóriában. Sőt! Aki tehát egy stabil, jó minőségű de olcsó és megbízható vákuummatracra vágyik

igazi olasz minőségben azok lehet, hogy megtalálták a legmegfelelőbb terméket. A Ceriflex Energy

Memory árkategóriájában egy tehát igazi nagyágyú!

 

A MATRACMAG 15+3+2+huzat

Minden Ceriflex® Energy Memory memory foam matrac a speciális cellaszerkezetű Elioflex hideghab

alapanyagból készül alsó 15cm vastag tartómagra épül, amely különleges rugalmasságának és

cellaszerkezetének köszönhetően egyedülállóan hosszú élettartamot, tökéletes komfortot és

formakövetést nyújt használójának. Az alsó tartóhab rétegen további 3cm nagy sűrűségű

emlékezőhabot találunk, melyet a huzatba steppelt további 2cm memoryfoam egészít ki a tökéletes és

közepesen feszes komfort érdekében. 

A MATRACHUZAT

A tökéletes és nem túlzó olasz design minden egyes Ceriflex® matracban megjelenik. Nincs ez

másléppen az Energy Memory matracok esetében sem, hiszen a vastag és jó minőségű matrachuzat a

különlegesen és kényelmesen feszes emlékezőhab komforton túl matrac egyik ékessége. A különleges

Homeopathyc Natural Energie matrachuzat élettani hatásait tekintve egy további különlegesség a

matracpiacon, hiszen napjainkban már alig találunk olyan matrachuzatokat, amelyek akár jelentős

mértékben hozzájárulhatnak egészségünkhöz, lelki állapotunkhoz és éjszakai regenerációs

folyamatainkhoz. Ezekben a feladatokban nyújt megoldást a Homeopathyc Natural Energie

matrachuzat funkcionális szövete. A homeopátián alapuló matrachuzatban a homeopátiában már

évtizedek óta használt elemeket találunk a szálak felületéhez kötve, amelyek jótékony hatásukat a

további illoanyagok impregnációjával együtt egész éjszakai pihenésünk során fejtik ki. A homeopátia

évtizedek óta a szervezet öngyógyítására, az immunrendszer stabilitására és probléma megoldó

képességére épít és a világon mindenhol nagy sikerrel alkalmazzák önálló vagy kiegészítő terápiaként a

legtöbb betegség esetében.

MILYEN ÁGYRÁCS KELL AZ ENERGY MEMORY 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
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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 A HOMEOPÁTIA?

A homeopátia (a görög ὅμοιος, homoiosz = hasonló és πάθος, pathosz = szenvedés, kór szavak

összetételéből) vagy hasonszenvi gyógymód alternatív gyógymód, amelyet elsőként Samuel

Hahnemann írt le a XVIII. században. Alkalmazói szerint a betegségek olyan szerekkel kezelhetők,

amelyek egy egészséges emberben a betegséghez hasonló tüneteket váltanak ki. Állításuk szerint

sorozatos hígítással és az egyes hígítások közötti rázással megszüntethetők a szer toxikus hatásai, míg

a vivőanyag (többnyire víz, alkohol vagy cukor) megőrzi a szer tulajdonságait. A végtermék gyakran

annyira híg, hogy vegyileg megkülönböztethetetlen a tiszta vivőanyagtól.

A homeopátia placebohatáson túli hatásosságát tudományos és klinikai tények nem támasztják alá. A

homeopátiás készítmények gyakran oly mértékig vannak hígítva, hogy az eredeti oldatból csak csekély

valószínűséggel kerül akár egyetlen molekula is a végtermékbe, így a kritikusok szerint, ezen szerekkel

végzett kezelés farmakológiai hatása valószínűtlen,[9][10] és alapvető tudományos elveket sért. Ezzel

szemben az utóbbi években több olyan kutatási adat jelent meg, amely homeopatikus hígítású ágensek

kimutatható biológiai, biokémiai hatásáról, mint érdekes jelenségről számolt be.

A homeopátia kritikusai kiemelik, hogy kevés színvonalas tanulmány van, amely a gyógymód

hatásosságát alátámasztaná, következtetéseik nem határozottak, és a megismételhetőségük – ami a

tudományos megalapozottság egyik kulcstényezője – a legjobb esetben is problematikus. A

hatásosságot alátámasztó, meggyőző tudományos bizonyítékok hiánya és az aktív hatóanyag nélküli

szerek használata miatt a homeopátiát áltudománynak, kuruzslásnak vagy – egy 1998-as áttekintő cikk

szavaival – „legjobb esetben placeboterápiának, legrosszabb esetben sarlatánságnak" tartják.

Függetlenül a homeopatikus szerek hatásosságától, a betegek a placeboeffektus révén valóban

tapasztalhatják a közérzetük javulását. Így – más placebokészítményekhez hasonlóan – javulhatnak a

pszichológiailag vagy viselkedéssel befolyásolható tünetek, mint a krónikus fájdalom, kimerültség,

szorongás vagy depresszió. A konvencionális szerek tesztelésére és forgalomba hozatalára vonatkozó

jogszabályok számos országban nem terjednek ki a homeopatikus szerekre. A homeopátiát évente

legalább egyszer igénybevevők száma 2 százalék (Egyesült Királyság és Egyesült Államok) és 15

százalék (India, ahol a tradicionális medicina részét képezi) között változik. Az Egyesült Királyságban a

National Health Service (a helyi közegészségügyi szolgálat) öt homeopatikus kórházat üzemeltet, és az

angliai háziorvosok 5,9-7,5%-a, a skóciai háziorvosoknak pedig legalább 12%-a rendelt homeopátiás

szert az 1990-es években. Másfelől az angliai háziorvosok által felírt homeopatikus készítmények száma

2005 és 2007 között 40%-kal esett, és mindössze 0,006%-át teszi ki a teljes gyógyszerrendelésnek.

2005-ben világszerte mintegy 100 000 orvos alkalmazta a homeopátiát, így ez az egyik legnépszerűbb

és legszélesebb körben alkalmazott kiegészítő gyógymód. Forrás: Wikipédia. Homeopátia

 

ELIOFLEX HIDEGHAB

Elioflex hideghabok

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
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térhálós cellaszerkezetet eredményez. A homogén, egyenletes cellaszerkezetnek és az egyes cellák

közel azonos méretének és alakjának köszönhetően az Elioflex habok 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

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 MATRAC GYÁRTÓ

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: Minőség és elegancia...

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
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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

MIK AZOK A VÁKUUM MATRACOK? MI AZ A VÁKUUMCSOMAGOLÁS?

Helyesírási kavalkád, ami a vákuummatracok körül kialakult, egy ritka érdekesség: vákuum matracok,

vákuummatracok, vákuum matrac, vákuummatrac. Ezek a kifejezések egybe vagy külön írva ugyanazt

jelentik és a gyakorlatban az eredeti jelentéshez semmi közük nincs, hiszen a klasszikus

vákkummatracok a mentők felszerelésének életmentő eszköze, amely eredetileg egy matrac alakú és

formájú zsák, amely polisztirol golyócskákkal van megtöltve. A csigolya sérült vagy gerincsérülés

gyanús sérültet erre a matracra fektetik a mentősök. A vákuummatrac maradéktalanul felveszi a test

alakját, ezután egy pumpa segítségével kiszívják a golyócskák közül a levegőt, az keménnyé vális és

tabilizálja a sérült pozícióját. A matracipar számára köznevesült vákuummatrac, vákuummatracok

inkább fordítva műküdnek. A kész matracot egy fóliatömlőbe húzzák, préssel laposra összenyomják

(kinyomják melőle a levegőt) és lehegesztik a két végét, így nem kell a matraccal együtt levegőt

(térfogatot) szállítani. Kibontás után a matrac belső cellaszerkezete igyekszik visszaállni eredeti

struktúrájára és visszaszívja magába a levegőt. Ennyi. Számtalan hasznos tanáccsal várjuk továbbra is

szeretzettel. MatracVásárlás: tanácsok, webshop, rendelés, biztonság.

 

A VÁKUUM MATRACOK KICSOMAGOLÁSA

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

végbemenjen ez a visszaalakulási reakció.
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