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Ceriflex Pocket Exclusive 25

Méretek

80*200cm: 84900 Ft Akciós ár: 69600 Ft

90*200cm: 139900 Ft Akciós ár: 83600 Ft

100*200cm: 152900 Ft Akciós ár: 91600 Ft

120*200cm: 119900 Ft Akciós ár: 104600 Ft

140*200cm: 212900 Ft Akciós ár: 127600 Ft

160*200cm: 241900 Ft Akciós ár: 144600 Ft

180*200cm: 271900 Ft Akciós ár: 162600 Ft

200*200cm: 297900 Ft Akciós ár: 178600 Ft

Rövid leírás

Ceriflex Pocket Exlusive zsákrugós, táskarugós matrac a Matracásárlás webáruház zsákrugós matracok

kínálatában az egyik legjobb ár/érték arányt képviseli, hiszen a minőségi belső kialakítás és az igényes

külső megjelenés mellett a Ceriflex Pocket Exclusive matracok fogyasztói árai a legversenyképesebb

zsákrugós matracok közé emelte a terméket. Az 5 zónás táskarugós rendszer szavatolja a pontos,

ergonómikus és tökéletes formakövetést, a zsákrugókon elhelyezett minőségi párnázórétegek a

kényelemért felelnek majd, míg az igényes matrachuzat a jó szellőzésért felel majd minden Ceriflex

Pocket Exlusive matrac esetében...

Részletes leírás:

Ceriflex Pocket Exlusive 25 zsákrugós, táskarugós matrac a Matracásárlás webáruház zsákrugós

matracok kínálatában az egyik legjobb ár/érték arányt képviseli, hiszen a minőségi belső kialakítás és

az igényes külső megjelenés mellett a Ceriflex Pocket Exclusive matracok fogyasztói árai rövid időn

belül a legversenyképesebb zsákrugós matracok közé emelte a terméket. Aki egy kicsit keményebben

szereti a zsákrugós matracokat, azon számára valószínű, hogy egy ideális táskarugós matrac megoldás

született a Ceriflex Pocket Exclusive matraccal. Az 5 zónás táskarugós rendszer különböző keménységű

egymástól függetlenül elmozduló zsákrugós rendszere szavatolja a megfelelő alátámasztást és

teherhordást; a pontos, ergonómikus és tökéletes formakövetést, a zsákrugókon elhelyezett minőségi
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párnázórétegek a kényelemért és a felületi komfortért felelnek majd, míg az igényes matrachuzat jó

szellőzésért garantál majd minden Ceriflex Pocket Exlusive matrac esetében. A minőségi beltartalom

mellett a Ceriflex Pocket Exclusive matrac 25 cm magassága az igazi nagyágyú magasság, hiszen a

magyarországi zsákrugós matrac kínálatban a 20-23cm matracmagasság a leggyakoribb. A Ceriflex

Pocket Exclusive tehát egy jó minőségű, vastag és minden elemében megbízható táskarugós matrac az

olaszországi Ceriflex gyár kínálatából és a már megszokott Selena Comfort és Energy Memory matracok

mellett a Ceriflex táskarugós matracok is kiérdemelték a figyelmet a magyarországi zsákrugós matrac

kínálatban. A Ceriflex Pocket Exclusive 25 matracon egy légáteresztő és gyönyörű kivitelezéssel készült

fix matrachuzat található, amelyen a 3D szellőző textíliának köszönhetően tovább fokozódik a matrac

légáteresztése és belső szellőzése. A Ceriflex Pocket Exclusive matrac a gyártói leírások alapján 140kg

testsúlyig terhelhetők.

MIK AZOK A ZSÁKRUGÓS MATRACOK?

A rugós matracok területén a bonellrugók hátrányait a zsákrugós, táskarugós vagy tasakrugós

matracok megjelenése váltotta ki. A matrac belsejében található hordó alakú rugótestek átmérője

kisebb, kis textiltasakokban elhelyezkedve egymástól függetlenül tudnak elmozdulni. A zsákrugós

matracok előnye, hogy a matrac nem hullámzik át egyik oldalról a másikra, a független rugók

pontosabb alátámasztást, egyenletesebb formakövetést biztosítanak. A zsákrugók vastagságának

változtatásával és elrendezésével megfelelően alakíthatók ki ergonómiai zónák. A matrac gyártásban

több mint 100 éve megjelent zsákrugózat használata a komforthabok megjelenéséig forradalmasította a

matracipart és máig a legdrágább matracok is ezzel a rendszerrel készülnek. A sorozatgyártás zsámára

John Franklin Gail tervezte meg 1925-ben a Marshall rugók alapján készülő első Beautyrest névű gépet,

ami forradalmasította a zsákrugó tömegtermelését, viszonylag olcsó előállítását. A Simmons (az USA

egyik híres matrac márkája) hatalmas reklámkampányba fogott, 1927-es reklámplakátjukra még magát

Eleanor Rooseveltet is rányomtatták. A zsákrugós matracok elterjedését inkább a 40-es évektől

számítják,.de azt sem Magyarországon, mert nálunk akkoriban az epeda rugó volt a csúcs és ez is

éppen csak elterjedőben volt még. A bonell elavultságát és korszerűtlenségét felismerve a gyártók

kifejlesztették a zsákrugót (másnéven táskarugót), amelynek elve, hogy a rugótestek kisebb méretűek

és egy kis textil tasakba bevarrva majdnem függetlenül mozognak egymástól. Ez természetesen sokkal

jobb, mint elődje, de pontrugalmasságban még mindig messze elmarad a habmatracoktól, nem

beszélve arról, hogy a zsákrugós matracok árfekvése nem éppen a legkedvezőbb.

 

MIT ÉRDEMES TUDNI A CERIFLEX GYÁRRÓL?

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.
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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.

 

MI AZ AZ ERGONÓMIAI ZÓNA?

Az ergonómiai zóna a matrac szerkezetében segíti a matrac formakövetését és igazodását a test

argonómiájához. Az ergonómiai zóna a gyakorlatban annyit jelent, hogy az ergonómiai zónákkal ellátott

matrac kereszt irányban (a fekvési irányra merőlegesen) különböző keménységű szelvényekre van

felosztva. Ennek köszönhetően a test különböző részei differenciált alátámasztást kapnak. A

differenciált, megkülönböztetett alátámasztásnak köszönhetően megerősítésre kerül a medence vagy

fenékrész, hiszen a matracot itt éri a legnagyobb terhelés, szintén határozott keménységű ergonómiai

zóna lesz a derekat alátámasztó szelvény is, viszont könnyítésre kerül a matrac vállrészében található

vállzóna, hiszen például oldalt fekve a vállunk a legkitüremkedőbb testrészünk, így a gerinc

egyenessége végett indokolt, hogy a vállunk kényelmesen és lágyabban besüppedhessen a matracba.

Az 5 vagy 7 ergonómiai zónára tagolt matracok tehát 5 vagy 7 különböző keménységű vagy

tulajdonságú szelvényre vannak tagolva, amelyekből értelem szerűen nem használjuk egyszerre az

összes zónát, de ahhoz, hogy az éppen használatban lévő medenve-derék-vállzónák pontos helyen

pontosan támasszanak alá -elengedhetetlen az 5 vagy a 7 zónás kialakítás.

 

MIK AZOK A VÁKUUMMATRACOK?

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.

 

CERIFLEX POCKET EXCLUSIVE MATRAC GARANCIA

A Ceriflex Pocket Exclusive 25 zsákrugós matrachoz egy 10 éves értékcsökkenő garancia tartozik,

amely a következőképpen néz ki. Érteékcsökkenő garanciavállalást a Nyugat-európai országokban

vezették be és a tapasztalatok szerint az egyik legegyensebb, legkorektebb garanciavállalás a matracok

területén. Az értékcsökkenő garanciavállalás annyit jelent, hogy a gyártó vállal a termékre 10 év

értékcsökkenő garanciát. A garanciavállalás abból indul ki, hogy alapanyag hibát, gyártási -és

texhnológiai hibákat lehessen orvosolni. Ennél a garancia módozatnál az első 2 használati évben tehát

100% teljeskörű garancia érvényes az egész matracra. A 3. használati évtől azonban belép egy

értékvesztés (hiszen 3. éve használjuk a matracot, tehát már nem új), így a 3. használati évtől a

matrac eredeti értékének a 70%-ért véllalnak garanciát, a 4. használati évtől 60%, az 5. évtől 50% és

tovább egészen a 10. évig, ahol már csak 10% ez az érték. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ha az

ilyen garanciaális feltételekkel megvásárolt matraccal történik valami a 3. használati évben -és az
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valóban garanciális esemény-, akkor 30% vásárlói önrész megfizetése mellett egy új termékre cseréli a

gyártó. Ennek a garanciális feltételnek több előnye is van: általában nem bújik ki a gyártó, a garanciális

idő újra indul az elejétől (csak teljes matrac csere esetén).
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