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Diamond Queen Mono kemény matrac

Méretek

80*200cm: 135900 Ft Akciós ár: 104900 Ft

90*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 119900 Ft

100*200cm: 233900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

140*200cm: 338900 Ft Akciós ár: 202900 Ft

160*200cm: 361900 Ft Akciós ár: 216900 Ft

180*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 239900 Ft

200*200cm: 483900 Ft Akciós ár: 289900 Ft

Rövid leírás

A DIAMOND QUEEN MONO matrac egy NAGYON KEMÉNY 7 ergonómiai zónával kialakított 23cm vastag

hideghab matrac 35kg/^tömegsűrűségű ellenőrzött hideghab alapanyagból. A Diamond Queen matrac a

matracvásárlás webáruház összes habmatraca közül a legkeményebb matrac, tehát a Diamond Queen

névhez hűen ez egy valóban gyémánt keménységű matrac. A hideghab kétoldalan formavágott, így a

matrac minkét oldala 7 ergonómiai zóna szerint lett kialakítva, tehát a matrac forgatása lehetséges és

többnyire ajánlott is ha azt szeretnénk, hogy matracunk hosszú élettartamú legyen. A Diamond Queen

matracot 150kg terhelhetőségig ajánlják, ami ...

Részletes leírás:

A DIAMOND QUEEN MONO matrac egy NAGYON KEMÉNY 7 ergonómiai zónával kialakított 23cm vastag

hideghab matrac 35kg/^tömegsűrűségű ellenőrzött hideghab alapanyagból. A Diamond Queen matrac a

matracvásárlás webáruház összes habmatraca közül a legkeményebb matrac, tehát a Diamond Queen

névhez hűen ez egy valóban gyémánt keménységű matrac. A hideghab kétoldalan formavágott, így a

matrac minkét oldala 7 ergonómiai zóna szerint lett kialakítva, tehát a matrac forgatása lehetséges és
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többnyire ajánlott is ha azt szeretnénk, hogy matracunk hosszú élettartamú legyen. A Diamond Queen

matracot 150kg terhelhetőségig ajánlják, ami természetesen oldalanként értendő, így a matrac

alapanyag minőségét és keménységét egy fémjelzi is, hogy szélsőséges esetben akár 300kg terheléssel

is megbírkózik. 

A Diamond Queen matrac huzata természetesen ahogyan már a Gumotex márkától megszoktuk

mosható, a körkörös cipzárnak köszönhetően a matrachuzat két huzatféllé választható, így akár egy

nagy méretű matrac fél huzata otthoni körülmények között, háztartási mosógépben is mosható.

 

MILYEN A MATRAC HUZATA?

A Diamond Queen 7 zónás hideghab matrac matrachuzata természetesen egy körkörös cipzárral

ellátott, így könnyedén levehető és 60C-on mosható a matrachuzat, amely megfelel minden olyan

tisztasági és egészségügyi követelménynek, amit csak egy matrachuzattal szemben támasthatunk a

XXI. században.

 MiIT ÉRDEMES TUDNI A HIDEGHAB MATRACOKRÓL?

A hideghab matracok alapanyaga egy poliuretán hab, amely két komponens vegyítésével levegő

hatására habosodik. A hideghab ágybetét területen használ legfontosabb jellemzője a tömegsűrűség

vagy más néven térfogatsűrűség. Ezt a számot kg/m3 adatban kapjuk és megmutatja, hogy egy m3

hab milyen nehéz. Minél nehezebb egy hideghab ágymatrac gyártásánál felhasznált hab, annál

magasabb minőséget és annál hosszabb élettartamot kapunk. A magyarországi hideghab matracokat

jellemzi a nagy szórás, 25kg/m3-től egészen az 55kg/m3 sűrűségik találunk matracokat. A nagyon

olcsó habmatracok sűrűsége általában nagyon alacsony. Egy matrac sűrűsége és keménysége nem függ

össze, nagyon alacsony térfogatsűrűség esetén is lehet kemény hab matracot készíteni. Hideghabok

sűrűsége és a hideghab minősége szorosan összefügg. A hideghab matracok gyártása során felhasznált

hideghab térfogatsűrűsége vagy tömegsűrűsége nagyban meghatározza majd a hideghab ágybetét

kényelmét, tartósságát és ezáltal a matrac élettartamát is. Minél magasabb ez a szám, annál jobb

minőségű, annál hosszabb élettartamú lesz a hideghab fekvőbetét A hideghab matracok alapvetően két

fontos alkotóelemből állnak: poliol és isocianat. Ez a két egészségre ártalmatlan alapanyag a hideghab

matracipar számára nélkülözhetetlen alkotóelem. A két komponens -és egy-két segédanyag- keveréke

levegő hatására reakcióba lép és habosodni kezd. A hideghab nevét onnan kapta, hogy a gyártás során

nem szükséges hő hozzáadása, sőt a habosodás során a reakció hatására jelentős hőt termel. A

hideghab gyártás során a habosításkor a környezetből oxigént és vizet vesz fel. Az egy köbméterre eső

alapanyag súlya lesz az irányszám, amely a hideghabokat rendszerezi. Az általánosan használt

mértékegység a kg/m3 (kilógramm per köbméter) és azt mutatja meg, hogy egy köbméter kész

alapanyagban hány kilógramm alapanyag van. Egy hab -így a hideghab is- alapanyagból és levegő

cellákból áll. Minél több a levegőcella és minél kevesebb az alapanyag, annál könnyebb lesz a hab;

minél több az alapanyag és csökken a levegő mennyisége az adott térfogatban, annál tömörebb,

sűrűbb, nehezebb lesz a hideghab egy köbmétere. A matracipar számára elfogadott alsó határérték

olyan 28kg/m3, általánosan Magyarországon a 30-32kg/m3, ezek azok az alapanyag sűrűségek, amik

már eléggé formastabilak a matracgyártáshoz. Természetesen ezek az értékek messze elmaradnak a jó

minőségü hideghab matracok térfogatsűrűség értékétől, hiszen nyugat-Európában ez az érték ca.

40kg/m3-nél kezdődik. Természetes, hogy a fajsúly emelkedése emeli az alapanyag árát és a nagy

tömegsűrűségű 40-50kg/m3 minőséget a magyar matracpiac nem hajlandó megfizetni. A legjobb

minőségű hideghab matracok úgynevezett HR (high resilience=nagy tugalmasság) névre hallgatnak és

minden esetben 40kg/m3 felett van a fajsúlyuk, ráadásul a kész hideghab tömböt egy úgynevezett

chrash (törés) eljárásnak is alávetik, ahol is a 2mx1,5m tömböt két henger között átpréselve ca.

10%-ra préselik le. Ennek eredménye lesz, hogy a habosítás során keletkezett még zárt
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vellaszerkezetek is feltörnek, sokkal rugalmasabb, légáteresztőbb és lágyabb alapanyagot kapunk.

 

INFORMÁCIÓK A GUMOTEX MÁRKÁRÓL

A Gumotex matrac márka 1975-ben indult a Csehország területén, Dél-Morvaországban található

Breslav városából több, mint negyven év után Csehország legnagyobb és legmeghatározóbb matrac

márkájává fejlődött. A gyártó üzem folyamatos fejlesztésének, a legmodernebb gépek hadbaállításának

köszönhetően a leghatékonyabb eszközökkel és kivétel nélkül minőségi alapanyagokból történő gyártás

tehát meghozta a Gumotex számára azt az áttörést, amit előtte egyetlen cseh gyártónak sem sikerült

elérnie Csehországban.Az EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel működő breslavi gyáregységben

készülő minőségi bonellrugós, táskarugós, hideghab és a legkülönfélébb és legkorszerűbb emlékezőhab

matracok a Kelet-európai poacon túl kedvező fogadtatásra találtak a Nyugat-európai piacokon is.

Magyarországon kisebb-nagyobb megszakításokkal a Gumotex márka jó pár éve jelen van. A Gumotex

magyarországi választéka bár nem túl széles, mégis mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb

matracokat minden alapanyag kategóriában, hiszen a gumotex azon kevés márkák közé tartozik, ahol

az ár-érték arány meglepően kedvező a fogyasztók számára. A minőségi alapanyagoknak és a

legszigorúbb gyártási körülményeknek köszönhetően létrejövő minőségi termék mellé természetesen

megfelelő időtartamú garancia is tartozik, a Gumotex a legtöbb matrac termékére 10 év garanciát

vállal, ami egyre ritkább a matracgyártók között. A miőség természetesen nem ér véget a felnőtt

matracoknál, hiszen a Gumotex gyerekmatracok esetében is a legszigorúbb -sőt: még szigorúbb-

minőségi követelményeket támasztanak a gyerek termékekkel szemben, hiszen az egészséges alvás

már a csecsemőkorban elkezdődik. Ennek szellemében a Gumotex összes gyermakmatraca a

legszigorúbb minősítésekkel rendelkezik a felhasznált alapanyagok tisztaságára vonatkozóan, így

nyugodtak lehetünk, hogy kicsinyeink a Gu,otex gyermekmatracokban is biztonsgban vannak -már a

születéstől kezdve. Amennyiben tehát Ön egy Gumotex matrac mellett teszi le a voksát, úgy egészen

biztos lehet benne, hogy minőségi gyártás, minőségi alapanyagokat és ezáltal minőségi matracot fog

kapni, amely hosszú távon szolgálja majd az Ön és családja éjszakai pihenését. Szerencsés matrac

választást és pihentető éjszakákat kíván Önnek a Gumotex matracok gyártója a: Moravia Comfort!

 

A GUMOTEX VÁLLALAT TÖRTÉNETE

A Gumotex vállalat és története. A Gumotex matrac márka 1975-ben indult a Csehország területén, Dél-

Morvaországban található Breslav városából több, mint negyven év után Csehország legnagyobb és

legmeghatározóbb matrac márkájává fejlődött. A gyártó üzem folyamatos fejlesztésének, a

legmodernebb gépek hadbaállításának köszönhetően a leghatékonyabb eszközökkel és kivétel nélkül

minőségi alapanyagokból történő gyártás tehát meghozta a Gumotex számára azt az áttörést, amit

előtte egyetlen cseh gyártónak sem sikerült elérnie Csehországban.Az EN ISO 9001 minőségirányítási

rendszerrel működő breslavi gyáregységben készülő minőségi bonellrugós, táskarugós, hideghab és a

legkülönfélébb és legkorszerűbb emlékezőhab matracok a Kelet-európai poacon túl kedvező

fogadtatásra találtak a Nyugat-európai piacokon is. Magyarországon kisebb-nagyobb megszakításokkal

a Gumotex márka jó pár éve jelen van. A Gumotex magyarországi választéka bár nem túl széles, mégis

mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb matracokat minden alapanyag kategóriában, hiszen

a gumotex azon kevés márkák közé tartozik, ahol az ár-érték arány meglepően kedvező a fogyasztók

számára. A minőségi alapanyagoknak és a legszigorúbb gyártási körülményeknek köszönhetően

létrejövő minőségi termék mellé természetesen megfelelő időtartamú garancia is tartozik, a Gumotex a

legtöbb matrac termékére 10 év garanciát vállal, ami egyre ritkább a matracgyártók között. A miőség

természetesen nem ér véget a felnőtt matracoknál, hiszen a Gumotex gyerekmatracok esetében is a

legszigorúbb -sőt: még szigorúbb- minőségi követelményeket támasztanak a gyerek termékekkel

szemben, hiszen az egészséges alvás már a csecsemőkorban elkezdődik. Ennek szellemében a

Gumotex összes gyermakmatraca a legszigorúbb minősítésekkel rendelkezik a felhasznált alapanyagok
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tisztaságára vonatkozóan, így nyugodtak lehetünk, hogy kicsinyeink a Gu,otex gyermekmatracokban is

biztonsgban vannak -már a születéstől kezdve. Amennyiben tehát Ön egy Gumotex matrac mellett teszi

le a voksát, úgy egészen biztos lehet benne, hogy minőségi gyártás, minőségi alapanyagokat és ezáltal

minőségi matracot fog kapni, amely hosszú távon szolgálja majd az Ön és családja éjszakai pihenését.

Szerencsés matrac választást és pihentető éjszakákat kíván Önnek a Gumotex matracok gyártója a:

Moravia Comfort!

Címkék
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