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Konfor Pocket 5 Zone táskarugós matrac

Méretek

90*200cm: 79900 Ft Akciós ár: 69500 Ft

180*200cm: 139900 Ft Akciós ár: 128500 Ft

Rövid leírás

Konfor Pocket 5 Zone egy igazi ász a táskarugós matracok között. Konfor Pocket 5 Zone akció és

rendelés a Matracvásárlás webáruház akciós kínálatában ingyen házhoz szállítással az ország egész

területén amennyiben ezt a termék képén az akciós házhoz szállítási matrica jelzi. A Konfor Pocket 5

Zone matrac egy 5 ergonómiai zónából álló zsákrugós rendszerből építkezik, ahol a különálló kis textil

tasakokban elhelyezett acél táskarugók független mozgásából eredően tökéletes formakövetést,

egyenletes és határozott alátámasztást és áthullámzás mentes nyugodt alvást kapunk. A Konfor Pocket

5 Zone tehát minden olyan...

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 Pocket 5 Zone egy 25cm vastag igazi nagy ász a táskarugós matracok között. Konfor Pocket 5

Zone akció és rendelés a Matracvásárlás webáruház akciós kínálatában ingyen házhoz szállítással az

ország egész területén amennyiben ezt a termék képén az akciós házhoz szállítási matrica jelzi. A

Konfor Pocket 5 Zone matrac egy 5 ergonómiai zónából álló zsákrugós rendszerből építkezik, ahol a

különálló kis textil tasakokban elhelyezett acél táskarugók független mozgásából eredően tökéletes

formakövetést, egyenletes és határozott alátámasztást és áthullámzás mentes nyugodt alvást kapunk.

A Konfor Pocket 5 Zone tehát minden olyan tudás és képesség birtokában van, amit csak egy

hagyományos 5 zónás zsákrugós matractól elvárhatunk. Az 5 zónás zsákrugós rendszert komforthabok

teszik még kényelmesebbé és átszellőzőbbé, a matrac körül található igényes, szép jacquard szövésű

                                             oldal 1 / 4



Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

matrachuzat pedig igazán luxus külsőt kölcsönöz a matracnak. A matrachuzat különlegessége, hogy a

szállodai matracokon is alkalmazott jacquard szövésnek köszönhetően a Konfor Pocket 5 Zone

matrachuzat igazás erős, ellenáll a dörzsölésnek és hosszú távon kifejezetten strapabíró megoldást

nyújt a matrac körül.

 

MIT ÉRDEMES TUDNI A KONFOR MATRACOKRÓL?

Konfor matrac márka a hagyományos török matracgyártás meghatározó és egyik legnagyobb

márkaneve, amely több, mint négy évtizede van jelen a világ matrac piacán. Konfor bonellrugós

matracok legfontosabb jellemzői a magyar piac elvárásainak megfelelő keménység, a felhasznált

alapanyagok minőségének köszönhetően a fokozott strapabíróság. A Konfor bonellrugós matracok

matrac magassága, kiemelkedő teljes vastagsága és az olcsó ár együttesen piacképes matrac családot

alkotnak, a Konfor matracok napjainkra Magyarországon is a kedvelt és elérhető árfekvésben

elhelyezkedő matrac márka lett. Konfor bolellrugós matracok, Konfor herkulesrugós matracok és Konfor

zsákrugós matracok között mindenki megtalálhatja a neki megfelelő keménységű és árfekvésü

matzracot, aki a könnyen megfizethető középkategóriában keresi matracát. A Konfor cég 40 éves

szakmai múltja, a fejlett technológia és a magas fokú mérnöki munka garantálja a minőségi, tartós

matracok megbízhatóságát elérhető áron. A gyártó 10 év teljeskörű garanciát vállal a rugószerkezetre

és 2 évet a külső borító huzatra.

 

MIK AZOK A ZSÁKRUGÓS MATRACOK?

A rugós matracok területén a bonellrugók hátrányait a zsákrugós, táskarugós vagy tasakrugós

matracok megjelenése váltotta ki. A matrac belsejében található hordó alakú rugótestek átmérője

kisebb, kis textiltasakokban elhelyezkedve egymástól függetlenül tudnak elmozdulni. A zsákrugós

matracok előnye, hogy a matrac 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.

 

MILYEN ÁGYRÁCS KELL A KONFOR ZSÁKRUGÓS MATRACOK ALÁ?

Az olcsó és általában nagyon kedvező akciós áron kapható fenyő ágydeszkák manapság már a legtöbb

matrachoz megfelelnek, így kivétel nélkül használhatók az összes bonell rugós matracok, zsákrugós

matracok, vákuummatracok és minden, 20cm vagy annál vastagabb habmatrac esetében.

Sűrűs keresztléces farugós ágyrácsok -általában 24, 26, 28 íves keresztlécekkel ellátott ágyrácsok- ott

lehetnek hasznosak, ahol a matrac magassága nem éri el a 18-20cm-t és a matrac alapanyaga lágy

habokból áll. Ilyen pl. az összes latex matrac, a Dunlopillo lágyhab matracai (Aerial, Aerial Senso), a

latex kókusz matracok és az alacsony magasságú emlékezőhab matracok. Ezekben az esetekben a

formakövetést segíti a rugalmas ágyrács, deréktájon a keménység egyénileg állítható és a rugóknak

köszönhetően tehermentesül a matrac, így hosszabb, megnövekedett élettartam várható. A sűrű

farugós, rugalmas keresztlécekkel ellátott ágyrács típusok másik nagy felhasználási, alkalmazási

területe, amikor az ágyat funkcióval szeretnénk kiegészíteni és fejemelős, fej-lábemelős vagy motoros

ágyrácsot vásárolunk. Ezek a kiegészítő funkciói az ágyrácsnak nagyon hasznosak, kényelmes pihenő

funkvió alakítható ki. Nagyon fontos, hogy az állítható ágyrácsokhoz olyan matracot vegyünk, ami

szintén hajlítható, lágy és rugalmas, különben nem fogjuk tudni az ágyrács funkcióit használni, mivel a
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túl kemény matrac nem igazodik majd az ágyrács íveihez. Amennyiben a kiválasztott matrac esetében

elbizonytalanodik, hogy milyen ágyrácsot is vásároljon hozzá, úgy keresse a Matrac Vásárlás

ügyfélszolgálatát valamelyik elérhetőségünkön és készséggel segítünk Önnek a legmegfelelőbb matrac

és ágyrács szett kiválasztásában, vagy segítünk, hogy a kiválasztott matrachoz melyik ágyrács illene a

legjobban.

 

MATRACOK ÉS GARANCIÁK. NÉHÁNY FONTOS TUDNIVALÓ

A ágy matrac garanciavállalása -garancia matracokra- sajnos nem mindig áll szoros összefüggésben az

ágybetét minőségével. Egy matrac várható élettartama a Nyugat-Európai szakma szerint is olyan 10-12

év, de sok esetben, főként az olcsóbb árfekvésű matracokat érdemes 6-7 évente már kicserélni. A

garancia többnyire külön van választva a matrac huzatára és a matrac belső magjára. A matrachuzatra

jellemzően minden gyártó 1-2 év garanciát kínál, míg a matrac magja esetén az 5-15 év a

legelterjedtebb. Gyakori az értékcsökkenő garancia, ilyenkor a garanciavállalás a matracra évről évre

csökken. Itt vásárlói önrészt kell fizetni. Fontos, hogy a garancia nem ugyanaz, mint a szavatosság,

szavatosság esetén a vásárlónak kell bizonyítani a termék hibáját, ami költséges lehet. Az alábbiakban

megpróbáljuk a legáltalánosabb matrac garanciális feltételeket összefoglalni.

TELJESKÖRŰ GARANCIA

Teljes körű garanciavállalás esetén a matrac egészét kellene, hogy érintse a garanciavállalás, viszont a

matrac huzata itt is kivételt képez majd és jellemzően valóban csak 1-2 év garanciavállalás vonatkozik

rá. Ennek tükrében a teljeskörű garancia a matracra már majd csak a matracmagra (a matrac belső

szerkezetére) terjed ki. Az 5, 10, 15 év teljeskörű garanciavállalás a matrac belső szerkezetére sem egy

egyértelmű tényállás. Egyrészt egy matrac elhasználódását ca. 10-12 évben határozza meg a szakma

és az esetek egy részében a természetes avulásból eredő minőségromlás nem garanciális esemény.

Másrészt pl. rugós matrac esetében a hangzatosan vállalt 10-15 év garancia tovább van tagolva és az

esetek egy jelentős részében a 10-15 év garancia csak a rugótestekre vonatkozik -a párnázórétegre

(többnyire habszivacs) már nem. Tehát egy matrac kigödrösödése esetén, amennyiben a habszivacs

vesztette el az alakját, úgy a garancia a későbbiekben nem érvényesíthető. Az esetek jelentős részében

a rugós matracok azon része, amely a hosszú 10-15 év garanciavállalást élvezik soha nem mennek

tönkre, sokkal gyakoribb a kárpitréteg alakvesztése, amely viszont a teljeskörű garanciavállalásból

legtöbbször ki van zárva. Teljeskörű garanciavállalás esetén érdemes ca. 10 évvel számolni,

tapasztalatok szerint az efölötti garanciavállalást csak a legritkább esetekben lehet majd érvényesíteni.

ÉRTÉKCSÖKKENŐ GARANCIA VÁLLALÁS

Érteékcsökkenő garanciavállalást a Nyugat-európai országokban vezették be és a tapasztalatok szerint

az egyik legegyensebb, legkorektebb garanciavállalás a matracok területén. Az értékcsökkenő

garanciavállalás annyit jelent, hogy a gyártó vállal a termékre 10 év értékcsökkenő garanciát. A

garanciavállalás abból indul ki, hogy alapanyag hibát, gyártási -és texhnológiai hibákat lehessen

orvosolni. Ennél a garancia módozatnál az első 2 használati évben tehát 100% teljeskörű garancia

érvényes az egész matracra. A 3. használati évtől azonban belép egy értékvesztés (hiszen 3. éve

használjuk a matracot, tehát már nem új), így a 3. használati évtől a matrac eredeti értékének a

70%-ért véllalnak garanciát, a 4. használati évtől 60%, az 5. évtől 50% és tovább egészen a 10. évig,

ahol már csak 10% ez az érték. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ha az ilyen garanciaális

feltételekkel megvásárolt matraccal történik valami a 3. használati évben -és az valóban garanciális

esemény-, akkor 30% vásárlói önrész megfizetése mellett egy új termékre cseréli a gyártó. Ennek a

garanciális feltételnek több előnye is van: általában nem bújik ki a gyártó, a garanciális idő újra indul az

elejétől (csak teljes matrac csere esetén).

SZAVATOSSÁG
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Sajnos akkor találkozunk ezekkel a fogalmakkal, amikor baj van: matrac szavatosság, matrac garancia,

matrac reklamáció. A matrac vásárlás során azonban sajnos gyakori a félretájékoztatás, gyakori, hogy

bizonyos területeken a kereskedő átsiklik az értékesítés során és nem hívja fel a figyelmünket a

különböző jogi fogalmak pontos jelentésére. a szegény vásárló meg abban a hitben, hogy 10-25 év

garancia van a matracára viszi haza a terméket. A szembesülés a garancia és a szavatosság közötti

különbségben majd akkor lesz azonban meglepő, ha valamilyen panasszal szeretnénk élni. Ilyenkor már

nem lesz mindegy, hogy garancia vagy szavatosság áll a papíron. Garancia esetén minden esaetben a

forgalmazót vagy a gyártót terheli a bizonyítási kényszer, hogy a termék nem hibás. Szavatosság

esetén aszonban a Vásárlónak kell bebizonyítania, hogy a termék rossz. Ez csak költséges

bevizsgálások eszközlésével lehetséges és egy nagyon hosszú procedúra áll előttünk ilyen esetekben. A

kereskedők ezzel visszaélnek vagy vissza élhetnek, hiszen nyugodt szívvel kínálják az egyre hosszabb

szavatosságot a matracokra, hiszen tudják: probléma esetén egyetlen Vásárló sem fog méregdrága

bevizsgálási költségeket fizetni -inkább vesz egy másik matracot.

De mi is pontosan az a szavatosság?

A szavatossági jog alkalmazása során a vásárlástól számított 6 hónapon belül a forgalmazónak kell

bizonyítania, hogy a hiba nem volt a vásárlás időpontjában a termékben. Hat hónap elteltével a

bizonyítási teher megfordul: ettől kezdve a fogyasztónak kell bizonyítania azt, hogy a hiba már a

vásárlás pillanatában is benne volt a termékben. A bizonyítás ilyenkor már nagyon nehéz és költséges

is, hiszen a bevizsgálás költségeit a vevőnek kell állnia. Abban az esetben viszont, ha a panasza

helytállónak bizonyul, ezeket a költségeket a forgalmazó köteles megtéríteni. Megjegyzendő, hogy a

szakvélemény elfogadása ilyenkor sem kötelező egyik fél számára sem. Megegyezés hiányában a

békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak.
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