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Elegance Allegro luxus zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 190900 Ft Akciós ár: 157900 Ft

90*200cm: 206900 Ft Akciós ár: 173900 Ft

140*200cm: 316900 Ft Akciós ár: 251900 Ft

160*200cm: 350900 Ft Akciós ár: 283900 Ft

180*200cm: 384900 Ft Akciós ár: 314900 Ft

Rövid leírás

Az újragondolt Allegro ELEGANCE matrac az Allegro matraccsalád ékköve. A 32cm vastagságú luxus

megjelenésű matrac az Allegro matraccsalád csúcsmodellje. A 32cm vastagságú Allegro ELEGANCE

táskarugós matracot német minőségű 5 zónás zsákrugós rendszerrel látták el, a rugózat magassága 18

cm. Az újragondolás során a matrac tetején található pillow top párnázó réteg emlékezőhab és

hideghab kombinációját magasabb minőségű alapanyagra cserélte a gyártó ezzel is növelve a matrac

komfortját és tartósságát. Az Allegro ELEGANCE matrac stabil alsó zsákrugós szerkezete illetve a

zsákrugók felett található kényelmi rétegek és a felső vastag emlékezőhabos pillow top alkotta

összhang valóban csak a nagyon drága és luxus kategóriás matracokban fedezhetőek fel.

Részletes leírás:

Az újragondolt Allegro ELEGANCE matrac az Allegro matraccsalád ékköve. A 32cm vastagságú luxus

megjelenésű matrac az Allegro matraccsalád csúcsmodellje. A 32cm vastagságú Allegro ELEGANCE

táskarugós matracot német minőségű 5 zónás zsákrugós rendszerrel látták el, a rugózat magassága 18

cm. Az újragondolás során a matrac tetején található pillow top párnázó réteg emlékezőhab és

hideghab kombinációját magasabb minőségű alapanyagra cserélte a gyártó ezzel is növelve a matrac

komfortját és tartósságát. Az Allegro ELEGANCE matrac stabil alsó zsákrugós szerkezete illetve a

zsákrugók felett található kényelmi rétegek és a felső vastag emlékezőhabos pillow top alkotta

összhang valóban csak a nagyon drága és luxus kategóriás matracokban fedezhetőek fel.
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MIT ÉRDEMES TUDNI AZ ALLEGRO MATRACOKRÓL?

 

Az Allegro matraccsalád a több mint 20 éves gyártói múlttal rendelkező Rottex vállalattól szinte minden

olyan luxus igényt kielégítenek ebben az árkategóriában, amit egy minőségi zsákrugós matractól csak

elvárhatunk. Az Allegro matraccsalád különböző táskarugós matrac típusból áll. Rottex Allegro

termékcsalád a prémium matrac kategóriát célozta meg ezekkel a termékekkel és ennek megfelelően a

legfinomabb alapanyagok kerültek felhasználásra. A legjobb minőségű edzett német táskarugókkal

készülő matracokat a legfinomabb Belga és Német szövetek teszik igazán prémium minőségű

termékekké. Mindegyik matrac típusra az Allegro termékcsaládból elmondható, hogy az 5 ergonómiai

zónával kialakított zsákrugós rendszer a tökéletes alátámasztást, a legpontosabb formakövetést és

tehermentesen pihentető éjszakai alvást biztosítanak. Az Allegro táskarugós ágybetét családban

valóban mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb keménységet és kényelmet, hiszen a 5

különböző modellből álló választékban az enyhén lágy matracoktól a félkemény ágybetéteken keresztül

a feszes, már-már keménybe hajló komfortot adó ágymatrac is megtalálható. Az Allegro termékcsalád

2016-ban aktuális termékei a következők: Allegro Vivo, Allegro Largo, Allegro Presto, Allegro Duett,

Allegro Moderato és Allegro Elegance. A hosszú gyártási múlt, a minőségi alapanyagok, a szigorú

gyártástechnológia mind-mind azt bizonyítja, hogy az Allegro zsákrugós matracoknak igenis van

létjogosultságuk a magyar matrac piacon. 

A ROTTEX VÁLLALAT TÖRTÉNETE

Idézet a Rottex márka filozófiájából: "Az alváskultúrához kapcsolódó termékek gyártása, a területhez

tartozó termékfejlesztések, az alapanyag innovációk adaptálása termék szortimentünkbe, teljes körű

szolgáltatásnyújtás a partnereinknek a szállítmányozástól, az értékesítők továbbképzésén át a

terméktámogatásig marketingeszközök segítségével (szórólapok, katalógusok, installációk). Erősségünk

az erős ár/érték arány, mely megtartása kiemelt hangsúlyt kap. Termékeink összeállításánál törekszünk

a legmagasabb színvonalat és minőséget elérni, mely eléréséhez egy átfogó minőségbiztosítási

rendszert dolgozunk ki (Pl: a termék gyártásának vissza-és nyomon követhetősége). Üzletpolitikánk

fontos alapköve a professzionális alapanyag-beszerzés. Kiváló minőségű termékeink válogatott

alapanyagokból készülnek, mára komoly beszállítói kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, Európa legjobb

gyártói biztosítják termékeinkhez az alapanyagokat. Büszkék vagyunk, hogy hazai üzemekben,

szakképzett dolgozókkal és mesterekkel állítjuk elő termékeinket. Felelősen gondolkodunk és

cselekszünk, figyelembe véve a környezet és az ember hosszú távú igényeit, beszállítóinkkal és

munkatársainkkal egyenrangú, korrekt kapcsolatot ápolunk. Felelős munkáltatóként elkötelezettek

vagyunk a környezetkímélő gyártás és egyenlő esélyeket nyújtó munkahely biztosításáért. Minden

termékünk csomagolása 100%-ban újrahasznosítható, sőt a beérkező rugó papírcsomagolása kiválóan

alkalmas továbbhasznosításra, ezért külön csomagoló papírt nem vásárolunk. Irodáinkban a lehető

legkevesebb papírt használjuk, az is újrahasznosított, a papírlapok mindkét oldalát felhasználjuk. A

hulladékok keletkezését mindenhol lecsökkentjük, ami marad, azt szelektíven válogatjuk."

 

ZSÁKRUGÓS MATRACOK

Matracvásárlási tanácsok: A rugós matracok területén a bonellrugók hátrányait a zsákrugós, táskarugós

vagy tasakrugós matracok megjelenése váltotta ki. Az ágybetét belsejében található hordó alakú

rugótestek átmérője kisebb, kis textiltasakokban elhelyezkedve egymástól függetlenül tudnak

elmozdulni. A zsákrugós matracok előnye, hogy az ágybetét 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.
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A szériagyártás hátrányai

A matracgyártók ugyanakkor széria gyártás esetén az átlagra törekednek, termékeikkel próbálják az

átlagos fogyasztókat kiszolgálni, így a papa-mama oldalas matracoknál is a termékek az átlagos

párokhoz és az átlagos párok súly eltéréséhez igazodnak. Ahogy a matracok egyéb kialakításánál,

megtervezésénél is a gerincoszlop egyenletes alátámasztása az egyik legfontosabb követelmény, úgy a

kétoldalas, férfi-női oldallal rendelkező matracok készítésénél is a legfontosabb feladat az lenne, hogy a

különböző testalkattal, testsúly-eloszlással és testsúllyal rendelkező párok egy nagyméretű matracban

találhassák meg a mindkettőjük számára megfelelő komfortot, ergonómiai alátámasztást és a

legtökéletesebb formakövetést.

 

Hogyan készülnek ezek a matracok?

Természetes, hogy a különböző alapanyagokból készülő matracok különböző technológiai megoldásokat

igényelnek ahhoz, hogy egy adott matrac keményebb vagy puhább legyen. A hideghab vagy normálhab

matracok esetében ez a legkönnyebb és legegyszerűbb, hiszen habokból szinte bármilyen

tömegsűrűség és keménység rendelkezésre áll, így csak a megfelelő keménység-különbségű habokat

kell összeválogatni, azonos formára vágni és egymás mellé helyezni ahhoz, hogy hideghab vagy

habszivacs matracból létrejöjjön a két különböző komfortoldalú papa-mama matrac. Léteznek olyan

hideghab matracok, amelyben a két különböző matracbelső nincs összeragasztva egymással. Az ilyen

matracbelsők –ilyen pl. a RelaXx Signum Dual Hard és Medium termékcsalád is- egy egy matraca is két

különböző keménységű oldallal készül, így gyakorlatilag a matracot használó párok négy különböző

tulajdonságú, keménységű oldalak között válogathatnak a matrachuzat alatt. Ezen matracok

természetesen cipzár segítségével levehető matrachuzattal készülnek, hiszen a fixen élvarott matracok

belsejéhez nem férünk hozzá. Zsákrugós, táskarugós matracok esetében egy kicsit bonyolultabb a

helyzet, hiszen itt több lehetőség és a lehetőségek keverhetőségének köszönhetően több megoldás is

rendelkezésre áll ahhoz, hogy a megfelelő mértékben eltérő két különböző keménységű komfortoldal

létrejöjjön a férfi-női oldalas matracban. Az egyik ilyen megoldás, amikor a két különböző keménységű

matracban különböző erősségű zsákrugókat építenek be. A zsákrugók erősségét jellemzően a

rugózathoz felhasznált edzett acél huzal vastagsága adja, a lágyabb szerkezetekben 1,7-1,9 mm rugó

vastagságról beszélhetünk, míg a feszesebb, nagyobb súlyra szánt táskarugók általában 1,9-2,1mm

huzalvastagsággal készülnek.

 

Különböző vastagságú táskarugók

A zsákrugózathoz nem nyúlva –magyarul: mindkét matracban azonos rugózatot használva- a

rugótestek fölötti rétegek különbözőségével lehet a matrac keménységével játszani. A leggyakoribb

megoldás erre a közvetlenül a rugótest tetején található filc réteg vastagságának változtatása.

Amennyiben például a felhasznált takaró filc 1mm vastagsága helyett 2 milliméteres filcet használunk,

úgy egy lényegesen keményebb komfortot kapunk, mivel a zsákrugók független elmozdulása

csökkentve van, veszik a pontrugalmasság, a matrac elkezd egyre jobban egyben mozogni, így

feszesebbé válik. A következő változtatási, módosítási lehetőség, ami az előző két megoldástól

függetlenül, de akár bármelyik előző elemet felhasználva megoldást nyújt a különböző keménységű

zsákrugós matracok elérésére, amikor a rugózat és a filc fölötti komfort hab réteg sűrűségén,

keménységén változtatunk. Itt hasonló lesz a történet, mint az előzőekben felvázolt hideghab

matracoknál: minél keményebb és sűrűbb habot használunk komfortrétegként a matracban, annál

feszesebb lesz a matrac.
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Bonellrugós matracok megerősítése

Az összes alapanyag típus közül talán a bonell matracok lógnak ki, hiszen egy nagyméretű matracban

itt e legnehezebb két különböző komfortoldalt kialakítani, hiszen az egymással összekötözött és együtt

elmozduló rugótestek nem a legalkalmasabbak arra, hogy ugyanazon rugótestből két keménységi oldal

jöjjön létre. Bonell matracok esetében amennyiben feszesebbé kívánjuk tenni a bonell rendszert a

leggyakoribb eljárás, hogy a matrac közepe-táján a bonell rugósorok közé élére állított 2-5cm vastag

szivacsokat vagy vágott kókusz réteget állítanak, így a megnövekedett ellenállásnak köszönhetően a

rugótestek nehezebben nyomódnak össze, így keményebb lesz a matrac. Természetesen a pontosabb

keménység-különbségek érdekében a bonell matracok esetében is lehet a felső párnázó réteg

változtatásával a matrac keménységének –bár nem túl jelentős- változtatására.

Forrás: http://alvaskultura.blogspot.hu/2016/01/ferfi-noi-oldalas-matracok.html
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