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Ceriflex Wool Extra 22 vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 123900 Ft Akciós ár: 73900 Ft

90*200cm: 138900 Ft Akciós ár: 82900 Ft

100*200cm: 153900 Ft Akciós ár: 91900 Ft

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

160*200cm: 241900 Ft Akciós ár: 144900 Ft

180*200cm: 271900 Ft Akciós ár: 162900 Ft

200*200cm: 299900 Ft Akciós ár: 179900 Ft

Rövid leírás

Ceriflex Wool Extra matrac 100% merino wools gyapjú réteggel. A wool's merinó gyapjú téli oldal a

természetes melegség az olcsó vákuummatrac választékban Feszes komfort, gyönyörű huzat és igazi

természetes téli-nyári oldal jellemez minden Ceriflex Wool Extra matracot. A Ceriflex Wool Extra matrac

22cm vastag és mindenkinek ajánlott, aki szereti a kicsit keményebb, feszesebb komfortot; aki

megbízható és jó minőségű alapanyagok felhasználásával készült matracra vágyik és szeretné, ha

matraca valóban elviselne 10-15 évet. A Ceriflex Wool Extra gyapjús vákuum matrac jó minőségű

Elioflex alapanyagból készül, így speciálisan feszes és rugalmas...

Részletes leírás:

Ceriflex® WOOL EXTRA 22 (22cm vastag) vákuum matrac 100% természetes merino wools gyapjú

réteggel készül és a természetes gyapjú matrac egyik -téli- oldalán található. A wool's merinó gyapjú

téli oldal a természetes melegség megtestesítője az olcsó és mindenki számára megfizethető

vákuummatrac választékban. Feszes komfort, gyönyörű huzat és igazi természetes téli-nyári oldal

jellemez minden Ceriflex Wool Extra matracot. A Ceriflex Wool Extra matrac 22cm vastag és

mindenkinek ajánlott, aki szereti a kicsit keményebb, feszesebb komfortot; aki megbízható és jó

minőségű alapanyagok felhasználásával készült matracra vágyik és szeretné, ha matraca valóban

elviselne 10 évet és mindez nem kerülne egy sarokház árába. A Ceriflex Selena Comfort hideghab

vákuum matrac jó minőségű Elioflex alapanyagból készül, így speciálisan feszes, rugalmas és
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formakövető. A Wool Extra matracoknál felhasznált kifogástalan minőségű alapanyag, a matracmag

Magyarországon szinte egyedülálló vastagsága és az igényes olasz design szerint kialakított és a nyári

oldalon antiallergén Aloe Vera impregnációval készülő steppelt matrachuzat valóban minden igényt

kielégít, amit csak egy matractól elvárhatunk ebben a nagyon kedvező árkategóriában. 

Aki tehát egy stabil, kemény, jó minőségű de olcsó és megbízható vákuummatracra vágyik 100%

merino gyapjú réteggel a téli oldalán a matracnak, igazi olasz minőségben azok lehet, hogy megtalálták

a legmegfelelőbb terméket. A Ceriflex Wools Extra árkategóriájában a természetes gyapjú réteggel

ellátott matracok között a maga 22cm matrac magassággal egy igazi nagyágyú! Ahogyan ezt már

minden Ceriflex matrac esetében megszokhattuk az ár-érték arány nagyon fontos kereskedelmi

stratégiája a Ceriflex márkának. A matracok keménysége minden esetben egyedi megítélés kérdése, a

Matracvásárlás webáruház a matracok keménységi fokára vonatkozó meghatározásai csak tájékoztató

jellegűek és az eddigi vásárlói tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra. Természetesen a

keménység meghatározásánál figyelembe vesszük a többi hasonló felépítésű és alapanyagú matrac

típust is, ennek alapján például a Ceriflex Wool Extra matrac a "kemény" besorolását annak,

köszönhető, hogy a hasonló Best Dream Siglo, Best Dream Wools és Ceriflex Selena Comfort

matracokhoz képest feszesebb, keményebb komfortot nyújt.

A MATRACMAG

Minden Ceriflex® Selena Comfort matrac a speciális cellaszerkezetű Elioflex hideghab alapanyagból

készül, amely különleges rugalmasságának és cellaszerkezetének köszönhetően egyedülállóan hosszú

élettartamot, tökéletes komfortot és formakövetést nyújt használójának. 

A MATRACHUZAT

Egy igazi téli-nyári oldalas matrachuzattal állunk szemben, ahol a téli oldalon 100% merino gyapjúból

készült, steppeletlen gyapjú réteg fogad minket igazi olasz minőségben. Amennyiben gyapjúról van szó,

úgy minden képpen Olaszország erre a legmegfelelőbb forrás, hiszen a magyarországi gyapjú takarók,

gyapjú párnák és egyéb gyapjú termékek szinte kivétel nélkül a legnagyobb olasz kártoló üzemből

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

Nincs ez másléppen a Wools Extra matracok esetében sem, hiszen a vastag és jó minőségű

matrachuzat a matrac egyik gyöngyszeme. A matrac körül és a matrac nyári oldalán a Ceriflex Selena

Wash matracokról már jól ismert különleges Aloe Vera kikészítésű vastagon steppelt matrachuzat

található, amely túl a kifogástalan esztétikai megjelenésén, gyorsan szellőzik, így száraz és egészséges

alvási környezetet biztosít minden egyes éjszaka. A Wool Extra matrac forgatható, hiszen a téli-nyári

oldalas kialakításnak köszönhetően a matrac egyik oldalán 100% tiszta melegítő gyapjú van a matrac

felszínén a hűvösebb téli időszakra, míg a másik oldal a melegebb időszakban nyújt hűsítő élményt. A

Wool Extra vákuum matrac tehát kétféle értelemben is egy kétoldalas matrac, hiszen a téli-nyári oldalas

kialakításon túl kétféle keménységi oldallal is találkozunk, hiszen a nyári oldal vastag steppelése a

matracnak ezt az oldalát egy kicsit lágyabbá, komfortosabbá teszi.

MI IS AZ AZ ALOE VERA?

Az Aloe veráról már a sumérok is tettek említést, az ókori egyiptomiak egyenesen az örök élet

szimbólumaként tartották számon, illetve a balzsamozás során is használták. Ha a krónikák nem

tévednek, Kleopátra is e növényt használta szépségének megóvásáért. A növény sokoldalúsága a benne

lévő hatóanyagokban rejlik. A gyógyszeripar a növény levelének külső hártyája alatt található aloint

hasznosítja, amely enyhe hashajtó és hánytató hatással bír. Emellett nagy arányban tartalmaz

különböző vitaminokat (például C- és B- vitamint), ásványi anyagokat és nyomelemeket, melyek

nélkülözhetetlenek a szervezet működéséhez, regenerálásához és ritka enzimforrásnak is számít.

Az enzimek segítik a szervezet tápanyag-felszívódási és méregtelenítő folyamatait, ezért nagy segítség
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lehet egy-egy tisztítókúra vagy fogyókúra alkalmával. Az Aloe vera gélállományának leginkább

gyulladáscsökkentő, gombaölő és antibiotikus hatását használjuk ki. Erősíti az immunrendszert, és

elősegíti a szervezetben felhalmozott méreganyagok távozását. A szépségiparban gyulladáscsökkentő,

fertőtlenítő hatása mellett hámosító tulajdonságát használják ki leginkább. Hegkezelésben és égési

sérülések gyógyításában is kiváló. A növény leveléből származó gél gyorsan behatol a bőr mélyebb

rétegeibe és kiválóan hidratálja azt. Mivel pH-ja hasonló a bőr kémhatásához, ezért kitűnő

bőrregeneráló szer. Az Aloe vera jótékony hatásai egyre elterjedtebbek, évről évre egyre több

kozmetikai szer és gyógyászati eszköz használja ki.

 

MILYEN IS AZ A MERINO GYAPJÚ?

Az emberiség bizonyíthatóan már 25 ezer éve ismeri és használja a gyapjút. A történelmi emlékek

szerint Asszíriába, Babilóniába, majd Egyiptomba és Fönícia felé terjedt a gyapjú feldolgozásának

művészete. A legnagyobb gyapjúfeldolgozó országok között ma is Olaszország áll az élen, köszönhetően

talán a Leonardo da Vinci által feltalált mechanikus szövőszéknek, amely már az ő idejében is irigylésre

méltó textilfeldolgozó hatalommá tette Itáliát. Nem véletlen tehát, hogy a Ceriflex® Wool Extra matrac

téli oldalán is a világ legjobb minőségű olasz gyapjúi kerülnek feldolgozásra. A gyapjúból készült

termékek, mint mindennapjaink hűséges társai, úgy védik a testünket, az egészségünket, az életünket.

Különleges, ősi anyag, többet tud minden más textil alapanyagnál. Sivatagi hőségben éppúgy védte a

vándorokat, mint téli fagyban a zord vidékek embereit. A juhász gyapjúsubája télen meleget adott,

nyáron kifordítva a hőségtől védett. A sírós kisgyermek megnyugszik puha gyapjúra fektetve, népi

megfigyelések szerint pedig gyapjúba burkolva megszűnnek az izületi fájdalmak.

A juhfajtákat három jelentős csoportra oszthatjuk: merinói, keresztezett és őshonos fajták. A merinói

juh gyapjútermelés szempontjából a legkiválóbb fajta. Spanyol eredetű, innen került Ausztráliába,

valamikor az 1700-as évek vége felé. A gazdák hosszú és igen gondos tenyésztőmunkával érték el azt a

szintet, hogy ma már egyes tenyészállataik a nemzetközi aukciókon nagy összegekért cserélnek gazdát.

Magas finomságú gyapjújukat kizárólag textil alapanyagként használják fel.

A gyapjú szálak kivételes tulajdonsága egy sor dolog együttállásának köszönhető. Elsősorban a gyapjú

bonyolult felépítése, fizikai és kémiai szerkezete ad magyarázatot arra, hogy miért nevezik a természet

csodájának. A gyapjúszál egy középszálból áll, amelyet orsó alakú szarucellák vesznek körül. A

gyapjúszál rugalmasságát és erősségét a különleges fehérjéből felépülő velőállományának köszönheti.A

gyapjú szálakat körülvevő lanoinos réteg tovább emeli a gyapjú egyébként is kiváló klimatizációs

tulajdonságait.

 Bonyolult és tökéletes: merino gyapjú

MILYEN ÁGYRÁCS KELL A WOOL ESTRA 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
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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. Fenyő ágybordákat az ágyrácsok

kategóriában találja meg. Tovább a fenyő ágybordákhoz>

 

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

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
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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

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
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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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