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Rottex Arad 16 vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 65900 Ft Akciós ár: 61900 Ft

90*200cm: 74900 Ft Akciós ár: 68900 Ft

140*200cm: 110900 Ft Akciós ár: 100900 Ft

160*200cm: 121900 Ft Akciós ár: 109900 Ft

180*200cm: 135900 Ft Akciós ár: 121900 Ft

Rövid leírás

Az Arad 16 vákkummatrac magját egy 16 cm hab réteg adja, mely biztosítja a megfelelő tartást és a

komfort érzetet.Huzata speciális szövésű, levehető és mosható, így könnyű akarbantartása.A

vákuumcsomagolásnak köszönhetően szállítása is egyszerű. Rottex matracok, vákuummatrac

webáruház és vákuummatrac rendelés egy helyen. Minden vákuummatrac akciós ár a matracok melletti

oldalsávban piros színnel kiemelve találhatók. Minden vákuummatrac akciós ár a termék mérete mellett

piros színnel van kiemelve.

Részletes leírás:

Az Arad 16 vákkummatrac magját egy 16 cm hab réteg adja, mely biztosítja a megfelelő tartást és a

komfort érzetet.Huzata speciális szövésű, levehető és mosható, így könnyű a karbantartása. A

vákuumcsomagolásnak köszönhetően szállítása is egyszerű. Rottex matracok, vákuummatrac

webáruház és vákuummatrac rendelés egy helyen. Minden vákuummatrac akciós ár a matracok melletti

oldalsávban piros színnel kiemelve találhatók. Minden vákuummatrac akciós ár a termék mérete mellett

piros színnel van kiemelve.

 UtlraFresh mosható matrachuzat

Aircell matracmag (16cm)
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Vákuumcsomagolt matrac

Mikor kell matracvédő?

 

Matracvédő: fix -nem levehető- matrachuzatok esetén minden esetben javasolt a könnyen mosható,

antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető matracvédő használata, hogy elkerüljük matrachuzatunk

idő előtti elszennyeződését. Matracvédő használata mosható és levehető matracok esetén is javasolt,

tekintettel, hogy sokkal egyszerűbb a négy sarkán gumifülekkel rögzülő matracvédől levenni, így

gyakrabban kerül mosásba, ezáltal tisztább, egészségesebb és higiénikusabb lesz ágyunk.

 

Milyen ágyrács kell a vákuummatracok alá?

 

A vákuummatracok többsége viszonylag vastag habokból készül és jellemzően gyártásuk során

keményebb habokat használnak. Tekintettel, hogy a keményhabból készült vákuummatracok

jellemzően a keményebb matrac típisba tartoznak, így szinte minden esetben elegendő a deszka

bordázat, fenyő ágybordák alkalmazása. A fenyő ágybordák bekerülési költsége sokkal alacsonyabb,

mint a farugós ágyrácsoké, így további akár jelentős összegeket spórolhatunk meg a matrac vásárlás

során. FONTOS: minden esetben olvassa el a megváűsárolt matrachoz tartozó garanciajegye, hogy a

gyártó, forgalmazó ír-e elő speciális vagy farugós ágyrácsot a matrac alátámasztásaként. Ez

gyártónként eltérhet.

 

Mitől vákuummatrac?

A vákuummatrac 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 habmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti formájára igyekszik

visszaállni minden esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét levegővel telítődnek és

mintegy 20-24 óra alatt vákuummatracunk ismét eléri eredeti formáját, alakját és használati

tulajdonságát.

Milyen a vákuummatrac?

 

Fontos megjegyezni, hogy egy vákuummatrac a matracok között 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.

Az első vákuummatracok eredetileg Olaszországban a Giuliano Magni vezette Magniflex cég készítette.

Célja első sorban a szállítási és a raktározási költségek -ezáltal a termék ár- csökkentése volt. A

vákuum csomagolt matrac tehát tulajdonképpen sokkal inkább egy csomagolástechnikát takar,

semmint egy új matrac termékcsaládot.
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Vákuummatrac: előtte és utána

A technológiai eljárás szerint a kész matracot egy fóliatömlőbe húzva helyezik a többtonnás nyomatékú

présgép alá, amely lassan összepréselve a terméket kiszorítja a matrac habszerkezetében található

cellák közül a levegőt. Összepréselés után a fóliatömlő két végét lehegesztik, így a csomagolás

felbontásáig levegő már nem juthat vissza a matrac cellaszerkezetébe. A vékonyra lapított és két végén

lehegesztett matrac-lapot ezután már könnyű összehengergetni és szállításra készre csomagolni.

Semmi csoda. A vákuummatrac vagy vákuumcsomagolt matrac nem egy önálló matrac kategória,

sokkal inkább egy csomagolástechnika. Ez magyarul annyit jelent, hogy szinte bármelyik matracot -és a

habmatracok 90%-át) le lehet vákuumcsomagolni, így magától érthető, hogy a vákuummatrac nem

lehet egy önálló matrac kategória. Viszont mégis az lett. Ez annak köszönhető, hogy egyes

dirrektmarketinges cégek a vákuumcsomagolt matracok megjelenésével felismervén az ebben rejlő

történeti értéket, elhitették a vásárlókkal, hogy a vákuummatrac jobb, a vákuumcsomagolt matracok

gyógymatracok és nagyon speciális matracokkal állunk szemben. Ezzel ellentétben nyugodtan

megállapítható, hogy egy vákuumcsomagolt vákuummatrac önmagában nem lesz sem jó sem pedig

rossz. 2012-ben vákuumcsomagolt vákuummatracok között találunk 13000 forintos és 200 0000

forintos matracot is. A vákuumcsomagolás tulajdonképpen annyit jelet, hogy a kész matracot behúzzák

egy fóliatömlőbe, aminek a két végét nyitva hagyják. Egy vizszintes préssel a matracott lassan

összepréselik kiszorítva így a matrac belső cellaszerkezetéből a levegőt. Préselés után a két fóliavéget

lehegesztik, hogy a levegő ne tudjon visszaáramolni.Tekercselés után kész a vákuummatrac, aminek

valódi előnye csak a szállítási költségek csökkentésében és a könnyebb és célszerűbb matrac

raktározásban ki is merül.

 

A Rottex márka filozófiája

"Az alváskultúrához kapcsolódó termékek gyártása, a területhez tartozó termékfejlesztések, az

alapanyag innovációk adaptálása termék szortimentünkbe, teljes körű szolgáltatásnyújtás a

partnereinknek a szállítmányozástól, az értékesítők továbbképzésén át a terméktámogatásig

marketingeszközök segítségével (szórólapok, katalógusok, installációk). Erősségünk az erős ár/érték

arány, mely megtartása kiemelt hangsúlyt kap. Termékeink összeállításánál törekszünk a legmagasabb

színvonalat és minőséget elérni, mely eléréséhez egy átfogó minőségbiztosítási rendszert dolgozunk ki

(Pl: a termék gyártásának vissza-és nyomon követhetősége). Üzletpolitikánk fontos alapköve a

professzionális alapanyag-beszerzés. Kiváló minőségű termékeink válogatott alapanyagokból készülnek,

mára komoly beszállítói kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, Európa legjobb gyártói biztosítják

termékeinkhez az alapanyagokat.

Büszkék vagyunk, hogy hazai üzemekben, szakképzett dolgozókkal és mesterekkel állítjuk elő

termékeinket. Felelősen gondolkodunk és cselekszünk, figyelembe véve a környezet és az ember

hosszú távú igényeit, beszállítóinkkal és munkatársainkkal egyenrangú, korrekt kapcsolatot ápolunk.

Felelős munkáltatóként elkötelezettek vagyunk a környezetkímélő gyártás és egyenlő esélyeket nyújtó

munkahely biztosításáért. Minden termékünk csomagolása 100%-ban újrahasznosítható, sőt a

be&´rkező rugó papírcsomagolása kiválóan alkalmas továbbhasznosításra, ezért külön csomagoló papírt

nem vásárolunk. Irodáinkban a lehető legkevesebb papírt használjuk, az is újrahasznosított, a

papírlapok mindkét oldalát felhasználjuk. A hulladékok keletkezését mindenhol lecsökkentjük, ami

marad, azt szelektíven válogatjuk."
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