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Konfor Ludlow kemény herkulesrugós matrac

Méretek

80*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

90*200cm: 109900 Ft Akciós ár: 80900 Ft

140*200cm: 159900 Ft Akciós ár: 127900 Ft

160*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 137900 Ft

180*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 154900 Ft

Rövid leírás

Konfor Beal herkules rugó szerkezetű matrac egy igazán kemény, nagy teherbírású és masszív matrac,

amelyet a Konfor cég kimondottan nagy testsúlyra tervezett. A Konfor Beal herkulesrugós matrac

mindenkinek javasolt, aki a rugós matrac választékból az inkább kemény bonellrugós, herkulesrugós

matracot keres. Konfor Beal matrac akció lehetővé teszi, hogy olcsó árfekvésben is lehessen jó

matracot venni. Konfor Beal herkulesrugós matrac az igényes atkamentes pamut huzattal, téli-nyári

oldalas forgathatósággal, 10 év garanciával igazi jó választás. 140kg-ig testsúly/oldal terhelhető.

Részletes leírás:

A Konfor magyarországi forgalmazója a konfor matracok esetében csak akkor vállal alakváltozásra

garanciát, amennyiben a matracot tartó ágyrács lécei közötti távolság nem haladja meg a 40 mm-t.

Konfor Ludlow herkules rugó szerkezetű matrac egy igazán kemény, nagy teherbírású és masszív

matrac, amelyet a Konfor cég kimondottan nagy testsúlyra tervezett. A Konfor Ludlow herkulesrugós

matrac mindenkinek javasolt, aki a rugós matrac választékból az inkább kemény bonellrugós,

herkulesrugós matracot keres. Konfor Ludlow matrac akció lehetővé teszi, hogy olcsó árfekvésben is

lehessen jó matracot venni. Konfor Ludlow herkulesrugós matrac az igényes atkamentes pamut

huzattal, téli-nyári oldalas forgathatósággal, 10 év garanciával igazi jó választás. 140kg-ig

testsúly/oldal terhelhető. Konfor Ludlow matrac webáruház oldalain akciós árakon, akciós kiegészítő

termékekkel és kedvező szállítási feltételekkel rendelhető.
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A Konfor Ludlow herkulesrugós matrac egy bonellrugós rendszerbe tartozó herkules rugó rendszerű

inkább keménynek tartott kemény matrac. Kiemelt kényelmi réteggel rendelkezik mindkét oldalán. 4

db légkapszulás, 4 db vízszintes hordozófüles megoldással. Igényes megjelenésű, téli-nyári oldalas

matrac. Dupla-rombusz steppelésű, csúszásmentes , antiatkás pamut külső borítás esztétikussá is teszi

ezt a jó ár-érték arányt képviselő matracot. Konfor Ludlow matracot azoknak a 140kg alatti

személyeknek ajánljuk, akik szeretik a kemény rugalmasságú, masszív fekvésű, kiemelt kényelmi zónás

esztétikus megjelenésű téli-nyári oldalas matracot és még az olcsó, kedvező árfekvésben keresik álmaik

fekhejét.

 

MŰSZAKI ADATOK

 

Rugórendszer: HERKULESrugós rendszerRugó magasság: 140mmRugó átmérő: 72mmRugó acél

anyagvastagság: 2,2mmRugósűrűség négyzetméterenként: 163db

-matracmagasság: 22+/-1 cm-maximális súlykorlátozás: 140kg

 

ÖSSZETÉTEL, RÉTEGEK

 

1-csúszásmentes antiatkás pamut textil2-duplarombusz steppelés3-pamutréteg 1cm-es4-1cm-es

szivacsréteg 26-os sűrűség5-felhővetex csúszásgátló6-2 cm-es szivacsréteg 30-as

sűrűség7-csúszásgátló felhővetex8-vertnemez 10mm

 

Mi az a herkules rugó? 

 

A Konfor Matrac- és Bútorgyár a nagyobb teherbírású és keményebb matracaiban a bonellrugós egy

speciális fajtáját, a herkules rugózatot alkalmazza. A herkulesrugó anyagát tekintve ugyanúgy 2,2mm

vastag edzett acélból készülő rugó, mint a hagyományos bonell rugó, viszont a dupla tölcsér alakú

rugótestek átmérője a herkules rugónál jelentősen kisebb. A kisebb rugó ármérő, a kisebb rugó

keresztmetszet sűrűbb rugózatot tesz lehetővé és az azonos felületen elhelyezett nagyobb darabszámú

rugótest feszesebb komfortot, határozottabb alátámasztást, jobb súlyelosztást, jobb terhelhetőséget és

hosszabb élettartamot jelent majd.

 

A MÁRKA: KONFOR

 

A Konfor Matrac- és Bútorgyár 45 éve alakult Törökországban. A hazájában több, mint 500 bútorboltba
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szállítja termékeit. 42 országba exportálnak. A gyár négy évtizedes fennállása alatt komoly

tapasztalatokat szerzett a matrac - és bútorgyártás terén.

2004-ben német és olasz technológiát vezettek be gépparkjukban azért, hogy ügyfeleiket európai

színvonalon tudják kiszolgálni. Alapanyagaik minősége a legszigorúbb európai igényeknek is megfelel.

A kiváló alapanyagoknak és a modern gyártási technológiának köszönhetően a textíliára és a varrásra 2

év, a rugótestre 10 év garanciát biztosítanak.

A Konfor matrac gyár kapacitása lehetővé teszi, hogy forgalmazóként nagyobb megrendeléseket is

rövid határidővel teljesíthessünk. Igény szerint vállaljuk kórházak, kollégiumok, vagy éppen szállodák

matraccal történő ellátását.

 

Mi az a bonellrugó?

 

Az 1860-as években hatalmas áttörésként megjelentek az acélrugós matracok, Heinrich Westphal

kifejlesztette a bonell rugót. Még ebben az évszázadban szabadalmaztatták a táska- vagy zsákrugótis.

A korabeli technológia hiányosságai miatt azonban csak jóval később, az 1940-es évek végén nőtt meg

a népszerűségük.

A bonell-rendszer lényege, hogy előállítása egy gépsoron történik; úgy, hogy többszáz különálló

térhálóba rendezett rugótestet egymással összekapcsolnak. A tölcsérrugók (alakja miatt kétkúpos vagy

kéttölcséres rugónak is nevezik), általában 2.0-2.2 mm-es acélhuzalból készült 5 menetes rugók (4, 5,

6 menetes is lehet) alsó és felső végeit csavarrugókkal (spirál) kötik egymáshoz. Egy 90x200-as

heverőben hozzávetőlegesen 200-220 bonell-rugóstag található. Előnye: a gépiesített tömeggyártásnak

köszönhetően olcsóbb az epedánál, a bonellrugók tölcsérforma kialkítása megakadályozza az egymással

"szomszédos" rugóstagok súrlódását. Hátránya: az epedarugó egyenletesebb súlyelosztást biztosít,

mint a bonell-rendszer.

 

Milyen ágyrácsot tegyünk a matrac alá?

 

Az egyszerű fenyő ágyborda vagy deszka bordázat alkalmas arra, hogy a rugós matracunk alá tegyük.

A bonell és a herkules rugórendszer egy függőlegesen mozgó rugózat, ami fix, stabil, vízszintes és

egyenes alátámasztást igényel. Nem javasolt tehát rugalmas, farugós ágyrács használata a rugós

matracokhoz. Miért? Egyrész rendszerben nem hozzá illő, statikailag nem megfelelő a rugós matracok

alá és fölöslegesen drága.

 

Matrac vásárlás matrac webáruház kínálata: Konfor Leal herkules rugó szerkezetű matrac egy igazán

kemény, nagy teherbírású és masszív matrac, amelyet a Konfor cég kimondottan nagy testsúlyra

tervezett. A Konfor Leal herkulesrugós matrac mindenkinek javasolt, aki a rugós matrac választékból az

inkább kemény bonellrugós, herkulesrugós matracot keres. Konfor Leal matrac akció!

Címkék

matrac, matracok, rugós matrac, rugós matracok, bonell matrac, bonellrugós matrac, bonellugós matracok, olcsó matrac, olcsó matracok, akciós matracok,
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