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Ceriflex Hotel Bonell Super Strong

Méretek

80*200cm: 80900 Ft Akciós ár: 64900 Ft

90*200cm: 86900 Ft Akciós ár: 69900 Ft

100*200cm: 93900 Ft Akciós ár: 74900 Ft

140*200cm: 211900 Ft Akciós ár: 126900 Ft

160*200cm: 221900 Ft Akciós ár: 132900 Ft

180*200cm: 254900 Ft Akciós ár: 152900 Ft

Rövid leírás

Az olasz Ceriflex matracgyár extra kemény hotel felhasználásra fejlesztett 22 cm vastag bonellrugós

matraca a Hotel Super Srong 5 zónás kétoldalas matrac. Egy egyszemélyes matracot 300 db bonell

rugó alkot, amelyekk között speciálisan elhelyezett ergonómiai megerősítések kaptak helye, hogy a

matrac feszesebb, keményebb és hosszabb élettartamú legyen még szállodai felhasználás esetén is. A

Ceriflex Hotel Super Stong matrac rugózatát a matrac szélein nagy tömegsűrűségű komforthab keret

veszi körül, hogy a matracra a leülés illetve onnan a felállás is kényelmes legyen. Abonell rugós

matracok esetében általánosan alkalmazott 2,2mm vastagságú acélhuzalból készülő rugótestekkel...

Részletes leírás:

 

Ceriflex Hotel Super Strong 2,4mm bonell. Az olasz Ceriflex matracgyár extra kemény hotel

felhasználásra fejlesztett 22 cm vastag bonellrugós matraca a Hotel Super Srong 5 zónás kétoldalas

matrac. Egy egyszemélyes matracot 300 db bonell rugó alkot, amelyekk között speciálisan elhelyezett

ergonómiai megerősítések kaptak helye, hogy a matrac feszesebb, keményebb és hosszabb élettartamú

legyen még szállodai felhasználás esetén is. A Ceriflex Hotel Super Stong matrac rugózatát a matrac

szélein nagy tömegsűrűségű komforthab keret veszi körül, hogy a matracra a leülés illetve onnan a

felállás is kényelmes legyen. Abonell rugós matracok esetében általánosan alkalmazott 2,2mm

vastagságú acélhuzalból készülő rugótestekkel szemben a Ceriflex Hotel Super Strong matracban
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2,4mm vastag különlegesen edzett rugótestek találhatók, hogy a megnövekedett igénybevételt ezzel is

hosszabb távon lehessen minőségromlás nélkül kiszolgálni. 

A Hotel Super Srong matrac huzata egy megerősített, rugalmas Aloe Vera kikészítésű szövet, amely

kiválóan alkalmas a megfelelő higiénia kialakítására és megőrzésére. Tekintettel, hogy a szállodai

felhasználás során minden esetben a matrac felett matracvédőket használnak a matrac megóvása

érdekében, így a Hotel Super Srong matrac huzata is egy fix élvarrott matrachuzat.

 

CERIFLEX VÁLLALAT ÉS TÖRTÉNETE

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.

 

AMIT A BONELL MATRACOKRÓL TUDNI ÉRDEMES

Az epeda rugózat után talán a legrégebbi rugószerkezet a bonellrugó. A bonell rugós matracok

legjellegzetesebb vonása, hogy u.n. dupla tölcsér alakú a rugótest és jellemzően 5-7 spirálból,

menetből áll. A bonellrugó vastagsága folyamatosan csökken, napjainkban 1,6-2,4mm között mozog, a

legáltalánosabb bonellrugó vastagság a 2,2mm. A bonell matracok előnyeiként a hosszabb élettartamot

és az alacsonyabb bekerülési árat érdemes megemlíteni, azonban a felhasznált egyéb alapanyagok

-párnázó réteghez felhasznált szivacs- minősége ezt jelentősen ronthatja. A bonellrugós matracok

hátránya, hogy a nagy átmérőjű és különálló rugótestek egymással szorosan össze vannak drótozva,

így az egész matrac egy egységes felületet alkot.

 

MIÉRT ÉRDEMES MATRACVÉDŐT HASZNÁLNI?
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Tekintett, hogy a Ceriflex Hotel Super Strong matrac egy fix huzattal ellátott matrac, így érdemes

elolvasni, hogy miért is javasolunk az ilyen típusú matracok esetében higéniai matracvédőt. Ha már

van egy jó matracunk, nem árt vigyázni rá, mert bizony a makacs szennyeződések eltávolítása még a

mosható huzattal ellátott matrac esetében is nehéz feladat vagy majdnem reménytelen (vér, vizelet,

festék lepedőből, stb). A matracvédő, matracvédők feladata, egyrészt, hogy megóvják a matrac

felületét ezektől a szennyeződésektől, tegyék lehetővé a könnyű levételt a matracról és annak mosását,

másrészt a fenntartható higiénia lassan elengedhetetlen része. A matracvédő alapvetően kétféle lehet:

általános matracvédő és vízálló matracvédő vagy más néven vízzáró vagy vízhatlan matracvédő. Az

feltűnően olcsó matracvédő valószínű, hogy gyengébb anyagból készül, anyaga vékonyabb, esetenként

műszálat tartalmaz a borítóanyag is, kevesebb töltőanyaggal és gyengébb minőségű alapanyagok

felhasználásával készül. És sajnos a jól ismert téma: nem minden matracvédő akció az, aminek látszik.

Sokszor találkozunk nyilvánvalóan felárazott és kecsegtetően leértéket matracvédő termékekkel

különböző ajánlatokban. ÁLTALÁNOS MATRACVÉDŐ. A 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. VÍZZÁRÓ MATRACVÉDŐ. Vízzáró matracvédők alsó oldala PVC vagy

a jobb minőségűek esetében poliuretán anyagból készül Felületük jellemzően frottír, de egyéb más

komfortanyagot is találhatunk a magyarországi matracválasztékban. Vízálló vagy vízzáró matracvédőt

csak azokban az esetekben érdemes aékalmazni, amikor a matracvédő kifejezett feladata, hogy

nagyobb mennyiségű nedvességet állítson meg. (gyerekeknél ideiglenesen, inkontonencia esetén,

betegápolásban, szálloda vonalon). A vízzáró matracvédők hátránya ugyanis, hogy egy kicsit

"csörögnek", tehát enyhén zavaró hangot adnak, másrészt szinte teljesen elzárják a matrac függőleges

átszellőzését. A 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.

Ceriflex Orthopedic, Ceriflex Classic Hard, Ceriflex Selena Comfort, Ceriflex Natural Wash, Ceriflex

Energy Memory, Hotel Super Strong
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