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Gumotex Kirké hideghab matrac

Méretek

80*200cm: 89900 Ft Akciós ár: 69900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 75900 Ft

100*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

140*200cm: 238900 Ft Akciós ár: 142900 Ft

160*200cm: 261900 Ft Akciós ár: 156900 Ft

180*200cm: 283900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

200*200cm: 316900 Ft Akciós ár: 189900 Ft

Rövid leírás

Gumotex Kirké hideghab matrac szinte verhetetlen áron. Amennyiben Ön szereti a változatosságot,

szeretne egy feszes, de nem kényelmetlenül kemény 7 ergonómiai zónával készülő hideghab matracot

és mindezért nem szeretne egy fél vagyont kifizetni, akkor a Gumotex Kirké kétoldalas hideghab

matraca mindenképpen megérdemel egy kis figyelmet. A minőségi alapanyagokból álló Gumotex Kirké

habmatrac 18cm vastagságával akár a mindennapok tartós igénybevételét is hosszú éveken keresztül

fogja viselni, hiszen a cseh Morávia Comfort (Gumotex) az elmúlt években felküzdötte magát az európai

matracgyártók térképére és mára Csehországban is a legnevesebb matracgyártók közé tartozik....

Részletes leírás:

 

Gumotex Kirké hideghab matrac szinte verhetetlen áron. Amennyiben Ön szereti a változatosságot,

szeretne egy feszes, de nem kényelmetlenül kemény 7 ergonómiai zónával készülő hideghab matracot

és mindezért nem szeretne egy fél vagyont kifizetni, akkor a Gumotex Kirké kétoldalas hideghab

matraca mindenképpen megérdemel egy kis figyelmet. A minőségi alapanyagokból álló Gumotex Kirké

habmatrac 18cm vastagságával akár a mindennapok tartós igénybevételét is hosszú éveken keresztül

fogja viselni, hiszen a cseh Morávia Comfort (Gumotex) az elmúlt években felküzdötte magát az európai

matracgyártók térképére és mára Csehországban is a legnevesebb matracgyártók közé tartozik.
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A Morácia Comfort Kirké matrac tehát egy félkemény és kemény komfortoldalakkal készülő, teljes

magasságát tekintve 18 centiméter vastag hideghab matrac, melynek matrachuzata a körkörös cipzár

segítségével levehető és otthoni körülmények között 60C°-on mosógépben mosható. Amennyiben Ön

tehát egy megbízható gyártó kifogástalan termékét keresi a nem elképesztően drága kategóriában,

akkor a kétoldalas Kirké matrac mindenképpen fel kell hogy kerüljön a szóbajöhető matracok listájára.

 

 

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 márka első sorban a gumiipar, a

védőfelszerelések és a komforthab üzletág sikere miatt lett ismert. A Gumotex matracok a kivételes

minőségnek köszönhetik népszerűségüket, akár csak a Gumotex fedőágymatrac termékek, ahol a

fedőmatracok különleges formavágással és egyedi színvilággal készülnek, míg a párnák területén

amindenki által megfizethető árkategóriában kínálnak különleges minőségű és különböző alapanyagú

párnákat. A Gumotex vállalat 1950-ben indult útnak Csehországban és eredetileg védőruházatok és

gumirozott szövetek alkották a Gumotex főbb termékválasztékát. 1952-től megjelentek a Gumotex

termékválasztékában a felfújható ágyak és a felfújható matracok.

 

A Gumotex termékválasztékában hamar megjelentek a védőfelszerelések, csónakok és outdoor

termékek és a mentő felszerelések területén is szép hírnévre tett szert. Az 1960-as és az 1970-es

évektől kezde vált fő profillá a komforthab üzletág és a matracok területén is nagyon hamar népszerűvé
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vált a Cseh óriásvállalat.A rendszerváltás után röviddel 1991-ben a volt állami részvénytársaságot

privatizálták és a Gumotex több tulajdonos csere után egy befektetői társaság gondozásába került.

Jelenleg a Gumotex vállalat ca. 2 milliárd cseh Korona árbevétel mellett 1200 főt foglalkoztat, amire

már nyugodtan mondhatjuk, hogy kicsit több, mint fél évszázad alatt egy óriási és tőkeerős vállalattá

nőtte ki magát. A Gumotex az egyedülálló UCS Night Control rendszernek köszönhetően megalkotta

többek között az individuálisan állítható keménységű fekvőbetét típust, amely a beépített légkamráknak

köszönhetően állítható a testsúly és az elvárt ágymatrac keménység irányába, így a Gumotex Night

Control elsőként hozott létre légkamrás és egyánileg állítható matracot.

 

A Gumotex vállalat tehát régiójának legnagyobb munkaadójaként, több mint 60 éves szakmai múlttal

nem csak a gumigyártás területén szerzett magának elismerést a szakmában, hanem a fekvőbetét ipar

számára is tartogatott némi meglepetést. A Gumotex komforthab üzletágának köszönhetően a Gumotex

töretlen fejlődése az ágybetét szegmensben is megmutatkozik, hiszen Magyarországon is egyre több

helyen kaphatók Gumotex hideghab matracok, Gumotex memoryfoam matracok, Gumotex fedőmatrac

típusok és nem utolsó sorban a kiváteles minőségű és alapanyagú Gumotex párnák. A Matracvásárlás

matrac webáruház jelenleg még nem forgalmaz Gumotex matracok, viszont a tárgyalások folyamatban

vanna, reméljük, hogy a jövőben a Gumotex matrac márkát is üdvözölhetjük ágybetét fedőmatrac és

párna választékunkban.
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