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Golden Dream APPLE vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 47900 Ft Akciós ár: 40300 Ft

90*200cm: 48900 Ft Akciós ár: 40700 Ft

100*200cm: 55900 Ft Akciós ár: 46700 Ft

120x200cm: 65900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

140*200cm: 78900 Ft Akciós ár: 66100 Ft

160*200cm: 88900 Ft Akciós ár: 74300 Ft

180*200cm: 96900 Ft Akciós ár: 81100 Ft

200*200cm: 100900 Ft Akciós ár: 84400 Ft

Rövid leírás

Golden Dream apple habszivacs matrac az olcsó vákuum matracok között is az egyik legolcsóbb

vákuummatrac Magyarországon. Golden Dream Apple egy kemény, de 10cm vékony 5 zónás matrac a

webáruház "Kiskamasz matracok" választékában. Golden Dream Apple vákuum matrac jó minőségű

habszivacsból készül és a felületi kialakítása egy 5 ergonómiai zónás rendszert alkot, amely segíti a

formakövetést és az egyenletes alátámasztást. A Golden Dream Apple matrac egy meglehetősen

feszes, kemény vákuum matrac. amely a korai gyerekkortól egészen a késői kamasz korig ajánlott

mindenkinek, hiszen a 90kg maximális súlyhatár ezt minden Golden Dream Apple matracnál lehetővé

teszi...

Részletes leírás:

Golden Dream APPLE habszivacs matrac az olcsó vákuum matracok között is az egyik legolcsóbb

vákuummatrac Magyarországon. Golden Dream Apple egy kemény, de 10cm vékony 5 zónás matrac a

webáruház "Kiskamasz matracok" választékában. Golden Dream Apple vákuum matrac jó minőségű

habszivacsból készül és a felületi kialakítása egy 5 ergonómiai zónás rendszert alkot, amely segíti a

formakövetést és az egyenletes alátámasztást. A Golden Dream Apple matrac egy meglehetősen

feszes, kemény vákuum matrac. amely a korai gyerekkortól egészen a késői kamasz korig ajánlott

mindenkinek, hiszen a 90kg maximális súlyhatár ezt minden Golden Dream Apple matracnál lehetővé
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teszi.

MATRACMAG:

A Golden Dream Apple Junior matrac egy kifejezetten a matracipar számára készülő habszivacsból áll,

amely a zónázott CNC vágásnak köszönhetően ergonómikus, pontos és megfelelő alátámasztást nyújt

felhasználójának. A kifejezetten alacsony matracmag és a matrac 10cm-es teljes magassága ugyan

nem tartozik a legvastagabb kiskamasz matracok közé, viszont meglepően jól bírja a terhelést és akár

az olcsó fix fenyő deszka bordázaton, akár a sűrű keresztléces farugós ágyrácson használva ár-érték

arányban egy jó matracot kapunk.

 

MIT ÉRDEMES A GOLDEN DREAM MATRACOKRÓL TUDNI?

Golden Dream. Matrac webáruház tanácsok. A Golden Dream matracok a török habszivacs matrac

választék legnagyobb magyarországi képviselője, hiszen a legnagyobb török habmatrac választékot a

Golden Dream matracok között találjuk. A Golden Drean matracok már jó pár éve kaphatók

Magyarországon is, így nem kell különösebben bizonygatni, hogy aki egy Golden Dream matracot

vásárol, az nem zsákbamacskát vesz. A Golden Dream matracok esetében a felhasznált alapanyagok

minősége, a korszerű és folyamatos fejlesztés alatt álló géppark hatékonysága ár-érték arányban

nagyon versenyképes matracokat jelentenek. A Golden Dream matrac választékában mindenki

megtalálhtja a számára legmegfelelőbb matrac típust, hiszen az egyszerű hideghab matracoktól a

profilozott és zónázott kialakítású matracokon át a kétoldalas habszivacs matrac éppen úgy

megtalálhatók, mint a memory foam (emlékezőhab) matracok. Minden Golden Dream matrac vákuum

matrac, ami annyit jelent, hogy a Golden Dream matracok vákuum csomagolva érkeznek az országba,

így jelentősen csökken a nemzetközi és a belföldi szállítási költség, olcsóbb a matracok taktározása,

ami jelentős kihatással van a végleges és ezáltal kedvező fogyasztói árra. A Golden Dream matracok

esetében a garanci 2 és 5 év között van, az olcsóbb belépő kategóriás matracok esetében, mint például

az Apple a garancia kevesebb, viszont a vastagabb és jobb minőségű matracok esetében (Duo, Sendo,

MemoStar) már 5 év gyártói garanciával találkozunk. A Golden Dream matracok matrachuzata szinte

mindegyik Golden Dream matrac esetében mosható, a matrachuzatok összetétele és mosási

hőmérséglete matrac típusonként eltér egymástól, a legjellemzőbb mosási hőmérséklet a 30-40C°körüli

tartomány. A Golden Dream. Matrac webáruház tanácsok. A Golden Dream matracok a török habszivacs

matrac választék legnagyobb magyarországi képviselője, hiszen a legnagyobb török habmatrac

választékot a Golden Dream matracok között találjuk. A Golden Drean matracok már jó pár éve

kaphatók Magyarországon is, így nem kell különösebben bizonygatni, hogy aki egy Golden Dream

matracot vásárol, az nem zsákbamacskát vesz. A Golden Dream matracok esetében a felhasznált

alapanyagok minősége, a korszerű és folyamatos fejlesztés alatt álló géppark hatékonysága ár-érték

arányban nagyon versenyképes matracokat jelentenek. A Golden Dream matrac választékában

mindenki megtalálhtja a számára legmegfelelőbb matrac típust, hiszen az egyszerű hideghab

matracoktól a profilozott és zónázott kialakítású matracokon át a kétoldalas habszivacs matrac éppen

úgy megtalálhatók, mint a memory foam (emlékezőhab) matracok. Minden Golden Dream matrac

vákuum matrac, ami annyit jelent, hogy a Golden Dream matracok vákuum csomagolva érkeznek az

országba, így jelentősen csökken a nemzetközi és a belföldi szállítási költség, olcsóbb a matracok

taktározása, ami jelentős kihatással van a végleges és ezáltal kedvező fogyasztói árra. A Golden Dream

matracok esetében a garanci 2 és 5 év között van, az olcsóbb belépő kategóriás matracok esetében,

mint például az Apple a garancia kevesebb, viszont a vastagabb és jobb minőségű matracok esetében

(Duo, Sendo, MemoStar) már 5 év gyártói garanciával találkozunk. A Golden Dream matracok

matrachuzata szinte mindegyik Golden Dream matrac esetében mosható, a matrachuzatok összetétele

és mosási hőmérséglete matrac típusonként eltér egymástól, a legjellemzőbb mosási hőmérséklet a

30-40C°körüli tartomány. A Golden Dream matracok magyarországi forgalmazó cégen keresztül

értékesíti matracait Magyarországon, így az eddigi számos előny mellett a magyarországi raktárkészlet,

a gyors kiszállítás és a magyarországi ügyfélszolgálat az esetlegesen jelentkező vásárlói panaszokra
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mind-mind további előny és boztonság a Golden Dream matracok esetében.

 MATRACVÉDŐ HASZNÁLATA AJÁNLOTT!

Matracvédő használata ajánlott minden fix -nem levehető- matrachuzatú matrac esetén, hiszen a nem

mosható huzatú matracokon keletkező szennyeződések csak nehezen és nem nyomtalanul távolíthatók

el. Használjon minden esetben -gyerekek, idősek és vendégágyak esetén még a mosható huzatú

matrachuzatok esetében is- könnyen mosható, antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető

matracvédőt, melynek felelülete 100% természetes pamut, hogy elkerüljük matrachuzatunk idő előtti

elszennyeződését. Tekintse meg MATRACVÉDŐ kategóriánkban a higiéniai matracvédő kínálatunkat is.

 MI IS AZ A VÁKUUM MATRAC?

A vákuummatrac -legyen az normál hab vagy éppen memory, emlékezőhab matrac- tulajdonképpen

egy csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába behúzva egy többtonnás préssel lassan

összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt a matracmag cellái közül. A vákuummatrac csomagoló

fóliáját ezután két oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva a levegő visszaáramlását. Henger

alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják. A vákuummatrac esetében is, mint minden

szivacsmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti formájára igyekszik visszaállni minden

esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét levegővel telítődnek és mintegy 12-36 óra

alatt vákuummatracunk ismét elnyeri eredeti formáját, magasságát, alakját, keméynségét és egyéb

használati tulajdonságát. Fontos megjegyezni, hogy egy vákuummatrac önmagában se nem jó, se nem

rossz jelző, csupán egy csomagolástechnika. A matracok minőségét -így a vákuummatracok minőségét

is- a felhasznált alapanyagok fajsúlya, tisztasága és minősége fogja jelenteni.

 

MATRACOK TERHELHETŐSÉGE: MATRAC ÉS TESTTÖMEG

Milyen legyen a matrac? Kemény matracok vagy puha matracok a jobbak? Nincs igazság. Hogy lehet

ugyanaz a matrac kemény és puha is egyszerre? Nem úgy van, hogy egy matrac puha, félkemény vagy

éppen kemény? Nem mindegy, hogy milyen keménységű az adott matrac, régen sem volt különböző

keménység? Sajnos nem. Egy matrac nem attól lesz jó vagy rossz, hogy kemény, félkemény vagy

puha. Egy kemény matrac lehet, hogy nagyobb súly alatt már puhának bizonyul, így matracok

kiválasztásánál észre kell vennünk, ha túl kemény nekünk egy matrac. Egy kiválasztandó matrac

keménységét majd több dolog is irányítani fogja, ezeket igyekszünk pontról pontra megvizsgálni, de

mielőtt nekilátnánk egy fontos dolgot szügezzünk le: nincs kemény vagy félkemény vagy puha matrac.

Olyan van, ami Önnek kemény, túl kemény vagy éppen túl puha. Vegyünk például egy házaspárt, akik

éppen matracot keresnek. Legyen a mama 65kg és -túlozzunk egy kicsit- papa pedig 120kg. Szépen

összeszedjük az igényeket: alvási szokások, problémák, stb. Amennyiben keresünk egy matracot,

amelyik mama 65kg-os testsúlyához megfelelő formakövetést biztosít, a matrac lágyan beengedi a váll-

és a csípőrész, hogy a derék megfelelő alátámasztást kapjon és utána ugyanerre a matracra ráfektetjük

papát: valószínű, hogy el fog merülni, mint a Titanic. Meg is fordíthatjuk a matrac vásárlás menetét és

először papának keresünk egy olyan matracot, ami az ő 120kg-ját megtartja, ugyanakkor nincs olyan

érzete, hogy a macskakövön fekszik. MOst próbáljuk meg mamát végigfektetni ezen az ágyon.

Valószínű, hogy pattogni fog rajta és olyan gyorsan fog leugorni a matracról, mint ha forró lenne.

Érdekes ugye? Pedig ugyazokról a matracokról volt szó. Ezért nincs kemény matrac, mert a kemény

matracok csak egy bizonyos súlyhatárig kemény matracok, 10-20%-kal etlépve ezt a súlyhatárt,

ugyanerre a matracra már azt mondanánk, hogy félkemény, jelentős súlynál ugyanez a matrac már a

tötyi-mötyi kategóriába kerülne át. Magyarul: nincs kemény matrac, csak olyan, amelyik az Ön

testsúlyához képest túl kemény. És ugyanígy nincs puha vagy túl puha matrac sem, csak olyan matrac,

ami esetleg az Ön súlyához képest túl puha. Milyen tehát a túl kemény matrac Egy biztos:

egészségtelen. Képzeljünk el egy kemény felületet, például, hogy a padlón hanyatt fekszünk. Két

lapockánk, valamint medence részünk határozottan felfekszik a felületen, derék részünk pedig boltívet
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alkotva ível (lóg) centikre a padló fölött. Ami ebből következik az minden egészséges ajánlással

szembeszegül: a medence? és a vállrész a hasi részünk tömegével növelve, aránytalanul nagy súlyt

tart, ezen a két testrészen bőrfelszíni vérpangást, a sejtregenerációs folyamatok lassulását

eredményezi. Derékrészen megfelelő alátámasztás hiányában- a természetes ívét követő gerincet,

valamint a fölötte található hasi rész súlyát a gerinc melletti tartóizmok fogják viselni, amik így egész

éjjel dolgozni kényszerülnek. Nem jön létre továbbá a közvetlen kapcsolat a test és az őt támasztó

felszín között, így a nem érintkező részek hőszigetelése sem lesz megfelelő.

 

MENNYIRE LEGYEN KEMÉNY A MATRAC?

A túl kemény, túl feszes matrac és a kemény matracok általában -ellentétben a közhiedelemmel és

számtalan orvosi tanáccsal- gyakran okozói a hátfájásnak. A hátfájás és a kemény matrac anomáliája

sokszor összefügg, hiszen a test számára megfelelő keménységnél keményebb matrac egy

természetellenes alvási pozícióba kényszeríti a testet, ahol a gerincoszlop melletti tartóizmok nem

tudnak kellőképpen ellazulni, regenerálódni; fáradtan ébredve pedig reggelente gyakran fájdalommal

jelzik a pihenés hiányát. Rövid távú hátrányként tehát a túl kemény matrac fájdalommal üzen nekünk

és az éjszakai alvás során önkéntelenül is megpróbálja olyan pozícióba helyezni a testet, hogy a

kemény matrac okozta izomfeszülések és túlnyomások a minimálisra csökkenjenek. Ennek

legegyszerűbb módja a hason fekvés, ugyanis az emberi test legegyenesebb síkja a hasi felületünk. Sok

éves tapasztalat szerint tíz notórikus hasonfekvő matrac használóból kilencnek nem a testsúlyának

megfelelő keménységű a matraca, a testsúlyunkhoz viszonyított túl kemény matrac hasra kényszeríti a

használóját. Érdemes mindenképpen kerülni a túl kemény matrac vásárlását. Egy jó matrac

formakövető, egyenletesen támaszt alá, tartja a derékrész lumbális szakaszát és tehermentesíti a

gerincoszlopot. A túl kemény matrac ennek az ellenkezőjét eredményezi majd. A Matrac Vásárlás

matrac webáruház matrac vásárlási tanácsai nem helyettesítik az orvosi véleményt, tartós fájdalom

esetén érdemes szakrendelés felkeresége. Matrac webáruház, matrac ár egy helyen a Matrac Vásárlás

webáruházban.
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