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Eliza Viscool Memory zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

90*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

100*200cm: 283900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

140*200cm: 371900 Ft Akciós ár: 222900 Ft

160*200cm: 411900 Ft Akciós ár: 246900 Ft

180*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

200*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

Rövid leírás

Az Eliza Viscool Memory zsákrugós matrac egy kis különlegességet hoz az emlékezőhabos zsákrugós

matracok világába, hiszen a hagyományos emlékezőhab alapanyagokkal szemben az Eliza zsákrugós

matrac felső rétege a speciálisan hűsítő érzést nyújtó Viscool vagy más néven Viscocool alapanyagból

áll. A Voscool memoryfoam előnye a hagyományos emlékezőhabokkal szemben abból áll, hogy

ellentétben a szokványos emlékezőhabokkal sokkal jobb légáteresztési értékeket mutat, különleges

anyagszerkezetének köszönhetően nem melegszik, viszont hozza az összes olyan többlet komfortot,

amit csak egy...

Részletes leírás:

Az Eliza Viscool Memory zsákrugós matrac egy kis különlegességet hoz az emlékezőhabos zsákrugós

matracok világába, hiszen a hagyományos emlékezőhab alapanyagokkal szemben az Eliza zsákrugós

matrac felső rétege a speciálisan hűsítő érzést nyújtó Viscool vagy más néven Viscocool alapanyagból

áll. A Voscool memoryfoam előnye a hagyományos emlékezőhabokkal szemben abból áll, hogy

ellentétben a szokványos emlékezőhabokkal sokkal jobb légáteresztési értékeket mutat, különleges

anyagszerkezetének köszönhetően nem melegszik, viszont hozza az összes olyan többlet komfortot,

amit csak egy emlékezőhabtól megszokhattunk vagy elvárhatunk. Az Eliza Viscool Memory zsákrugós
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matrac egy hagyományos 250db/m2 zsákrugó sűrűséggel készülő meglehetősen feszem matrac, amely

akár 130kg-ig terhelhető anélkül, hogy a matrac használója kényelmetlenül ményre süppedne a

matracban. Az Eliza Viscool Memory zsákrugós matrac hatűrozott tartása mellett a felső 4cm vastag

Viscool rétegnek köszönhetően páratlan emlékezőhab komfortot nyújt anélkül, hogy az felmelegedne,

befülledne vagy kellemetlenül izzadós érzést keltene az éjszakai pihenés során. ÉRDEMES TOVÁBB

OLVASNI >>>

FÉRFI-NŐI OLDALAS MATRAC? IGEN!!!

A gumotex zsákrugós matracválasztékában a Gumotex Eliza Viscool Memory és a Vanessa Visco-latex

zsákrugós matracok a két különböző alapanyagból készülő fedőrétegnek köszönhetően eltérő komfortot

nyújtanak, míg az Eliza a feszes, keményebb memory komfortot hozza, addig a Vanessa a

viscoelasztikus latex alapanyagnak köszönhetően egy kicsit lágyabb érzetet kelt. És ha nem szeretnénk,

hogy az ágyunkban két külön matrac legyen, ahol középen esetenként zavaró lehet az a bizonyos

demarkációs vonal, akkor egyszerűen rendeljük meg az Eliza és Vanessa matracokat egy nagyméretű

matrachuzatban!

 

A FÉRFI-NŐI OLDALAS MATRACOK ELŐNYEI

A férfi női oldalt (vagy más néven papa-mama oldal) az ergonómiai igények keltették életre és

jellemzően az utolsó évek vívmányai közé tartozik. Az alap probléma már korábban is az volt, hogy egy

házaspáron belül jellemzően az egyik fél akár jelentősen nehezebb, mint a társa, így a 15-20%-ot

meghaladó testsúly-különbség esetén az egyik félnek minden esetben ergonómiai kompromisszumot

kellett kötnie. hogy Miért? Amennyiben egy adott vagy kiszemelt matracot egy 70kg-os hölyg

kényelmesnek talált, egyenletes alátámasztást és formakövetést nyújtott neki a matrac, úgy ugyanazt

a matracot az adott esetben 15-20kg-mal nehezebb férfinak már nem lehet ajánlani, hiszen az ő súlyát

ez a matrac már nem tartja meg megfelelően, nem támasztja egyenletesen alá, túlzott mértékben

besüpped majd a matracba. Az ergonómiai kompromnisszum jellemzően azonban nem így szokott

megvalósulni, hanem fordítva. Ez annyit jelent, hogy ilyen esetekben a nehezebb párnak kerül a matrac

kiválasztásra, az ő testsúlya lesz az ágybetét kiválasztásának az alapja és általában a könnyebb

testsúlyú párok "szenvednek" majd egy kicsit az ő testsúlyukhoz adott esetben aránytalanul kemény

matractól. Természetesen különböző keménységű ágymatracokat már korábban is a habmatracok

megjelenésével lehetett kapni, így akár a latex matracok között is kaptunk H2 vagy H3 keménységet,

ahol a H2 keménység 80kg alatti személyeknek volt ajánlatos, a H3 változat pedig 80kg fölött. Ezek

azonban minden esetben két különálló ágybetétek voltak, ahol a két egymás mellé helyezett ágymatrac

között bizony mindig ott volt az a bizonyos demarkációs vonal.

 

MILYEN A MATRAC HUZATA?

Az Eliza Viscool Memory zsákrugós matrac matrachuzata természetesen egy körkörös cipzárral ellátott,

így könnyedél levehető és 60C-on mosható matrachuzat, amely megfelel minden olyan tisztasági és

egészségügyi követelménynek, amit csak egy matrachuzattal szemben támasthatunk a XXI. században.

 

 MI AZ A VISCOOL ALAPANYAG?

A Viscool vagy Viscocool egy speciális fejlesztésű hideg érzetet keltő memory foam, amely a
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hagyományos memoryfoam alapanyagokkal szemben nem hajlamos a felmelegedésre, nem fülled bele

az ember és lényegesen jobb szellőzéssel és légáteresztési értékkel bír, mint a legtöbb hagyományos

emlékezőhab alapanyag. A Viscool tehát egy emlékezőhab tulajdonságokkal rendelkező korszerű

matracipari alapanyag, amely ugyanúgy tökéletesen felveszi a test formáját, mint a hagyományos

emlékezőhabok, visszarugózása szintén késleltetett, mint a memory foamoknál, hogy a speciális

memory effekt se maradjon el, viszont mind klimatizációs tulajdonságában, mind pedig a

felmelegedésre való hajlam kiküszöbölésében klasszisokkal jobb értéket mutat, mint a hagyaományos

emlékezőhab alapanyagok, nem melegszik, nem fülled. A Viscool felülete kifejezetten kellemesen hűs

érzésű, és kezünket akár hosszasan rajta tartva sem melegszik jelentősen fel. A Viscool tehát a

megfizethető emlékezőhab kategóriában a jövő alapanyaga, amely méltán terjed futótűz sebességgel a

matracipar hagyományos viszkoelasztikus poliuretán alapanyagai között. Magyarországon a Viscool

újdonság először az ismert RelaXx ágymatrac márka védjegye alatt készített Medical Concept

termékcsalád Luxus matracában volt megtalálható.

 

A ZSÁKRUGÓS MATRACOK ELŐNYEI

Egy kis történelem a zsákrugókról. Mondhatnánk, hogy a rugós matracoknál használt legmodernebb

rugózat a táskarugó, zsákrugó vagy más néven tasakrugó. A tengeren túlon Marshalrugó néven ismert

és bármilyen hihetetlen a zsákrugós, táskarugós ágymatrac legfontosabb alkotóeleme már több, mint

100 éves, hiszen a zsákrug tömeggyártását James Marshall kezdte el 1900-ban alapított üzemében.

James Marshall angol származású gépészmérnök tehát 1900-ban alapította meg Marshall Ventilated

Mattress nevű vállalkozását Kanadában, így az ő nevéhez fűződik a táskarugó vagy zsákrugó, amit

nyugati országokban inkább Marshall rugónak hívnak. Illetve ez sem egészen igaz, mivel zsákrugó már

előtte is létezett, Marshall sikerét és nevének beírását a történelemben sokkal inkább az jelentette,

hogy ő dolgozta ki a táskarugók tömeggyártásának technológiáját és gépesítését, ez a fogyasztói árak

drasztikus csökkenéséhez és a zsákrugós matracok nagyméretű elterjedéséhez vezetett. A bonell

elavultságát és korszerűtlenségét felismerve a gyártók az évtizetek alatt kifejlesztették,

sorozatgyártásra alkalmassá tették a zsákrugót más nevén 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.

Természetesen a zsákrugós matracok ergonómiai alakíthatósága klasszisokkal meghaladja a bonell

rugós matracokat, azonban a megfelelő zónázott kialakítás csak a felsőbb kategóriákban található meg.

És még mindig ott tartunk, hogy egy fémhalmazzal az ágyunkban alszunk együtt, amely kisérletileg

bizonyított módon felerősítheti az elektroszmog káros hatásait és a föld egészségtelen sugárzásainak

felerősítésében is kiemelkedő szerepe van. A hangzatos garanciavállalásnál -tisztelet a kivételnek- a

10-15 év általában csak a rugótestre vonatkozik, ami azonban tönkre szokott menni, az a kényelmi

réteg és a huzat, ezekre többnyire viszont csak 1-3 év garancia van.

 

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
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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

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!
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