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Rottex Bayscent Memory Comfort vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 105900 Ft Akciós ár: 95900 Ft

90*200cm: 116900 Ft Akciós ár: 105900 Ft

120*200cm: 171900 Ft Akciós ár: 152900 Ft

140*200cm: 193900 Ft Akciós ár: 170900 Ft

160*200cm: 216900 Ft Akciós ár: 191900 Ft

180*200cm: 235900 Ft Akciós ár: 207900 Ft

Rövid leírás

Rottex Bayscent Memory Comfort vákuummatrac 2+2cm memory rétegekkel ellátott matrac a

feszességet egyesíti az emlékezőhab kényelmével. A 12cm tartómagon elhelyezett 2cm memory réteg

és a Bayscent Neutralizer huzatba steppelt további 2cm memoryfoam nagyszerű egységet alkotnak. A

Matrac Vásárlás matrac webáruház oldalain a Rottex matracok akciós áron kaphatók. 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:

Rottex Bayscent Memory Comfort vákuummatrac 2+2cm memory rétegekkel ellátott matrac a

feszességet egyesíti az emlékezőhab kényelmével. A 12cm tartómagon elhelyezett 2cm memory réteg

és a Bayscent Neutralizer huzatba steppelt további 2cm memoryfoam nagyszerű egységet alkotnak. A

Bayscent Neutralizer matrachuzat antiallergén, semlegesíti a testszagokat és a nem kívánt illatokat.

Hatékonyan lép fel a háziporatkák elszaporodásával szemben. A Matrac Vásárlás matrac webáruház

oldalain a Rottex matracok akciós áron kaphatók. 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. Rottex Bayscent Memory Confort vákuummatrac matrachuzata -tekintettel a matrachuzat

felső felületébe steppelt emlékezőhab rétegre- nem mosható.
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 Bayscent Neutralizer antiallergén matrachuzat

Aircell matracmag (12cm)

Memory komfortrétegek: 2x2cm

Teljes matracmagasság: 18cm

Mi az a Bayscent Neutralizer matrachuzat?

A Bayscent Neutralizer szövet eredetileg a Bayae gyár fejlesztése volt, amikor olyan textil alapanyagot

kerestek, miben a baktérium és gombatelepek nem vagy csak nagyon nehezen tudnak megtelepedni.

Bayscent Neutralizer matrachuzat egy speciális aromakapszilás elven működik, amit a legegyszerűbben

úgy lehet elképzelni, hogy hasonlóan az indigó papírhoz, ahol szintén apró kis tintagolyócskák vannak a

felületen, itt az apró, mikron méretű speciális hatóanyagot raktározó olajkapszulák vannak, amik

mozgás hatására kipukkanva folyamatosan látják el a tesztília felületét a hatóanyaggal. A kapszulák és

a bennük lévő hatóanyagok eredeti formai állapotukban vízben nem oldódnak, így mosás során a huzat

szálíin maradnak kötött állapotban. A Bayscent Neutralizer matrachuzatok semlegesítik a kellemetlen

illatokat, megakadályozzák a kellemetlen szag kialakulását a matrachuzatban és friss, folyamatos

higiéniát biztosítanak. A Bayscent Neutralizer matrachuzatok hatékonyan veszik fel a versenyt a

háziporatkák ellen, a folyamatosan aktiválódó hatóanyagnak köszönhetően a házipor atkák számára

kedvezőtlen életfeltételt teremtenek. A Bayscent Neutralizer matrachuzatok a folyamatosan

fenntartható higiénia, a textílipari technológia fejlődése és az antiallergén alvási környezet

megteremtésének mércéjévé vált.

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.
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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.

 

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.
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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."

 

Mi az az emlékezőhab, memoryfoam, memóriahab?

Emlékező hab - Memory Foam - Azt mondják, hogy memory visco elasztikus hab a legnagyobb

áttörést jelentette az alvásiparban, amióta a Marshall rugók (zsákrugók) bevezetésre kerültek a

matracokba 1925-ben. Köztudott, hogy az iparágon belül jelenleg a memória hab a legjobb nyomás

mentesítő alapanyag. Használja ezt az információt, tanulmányozza mélyrehatóan, hogy pontosan tudja

milyen előnyöket hordoz a memória hab használata és hogyan működik, milyen további előnyök

származhatnak ha rendszeresen alszik egy memória hab matracban.

Memory FoamMemory hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus poliuretánból készült. Ennek az oka,

hogy hőmérséklet-érzékeny, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll

a változásnak) van, míg a magasabb hőmérsékleten hajlamosabb a nagyobb rugalmasságra. Emellett

nyomásra érzékeny. Ez azt jelenti, hogy a memória hab matrac vagy matracfeltét (topper/felületjavító)

felület képes a testvonal követésre milliméter pontosan, mondhatjuk úgy is, hogy az ?öntőminta? (a

segítség ebben a test hője) az maga a test formájai, miközben lehetővé teszi, hogy minden helyen

egyenletesen támassza alá a testet, hogy a nyomáspontokból adódó nyomáskülönbségek a legjobban

eloszlatásra kerüljenek. A test legnagyobb nyomás kifejtő pontjai: a váll, csípő, térd, és a fej.NASA

Memory FoamAz első ismert Memory habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA űrrepülőgép

üléseihez, hogy megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és leszállás

közben. Ez soha nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat amit ma

találunk az üzletekben. Ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban a gyártók

folytatják az örökséget, amit a NASA elkezdett fejleszteni.

Ami igazán előtérbe hozta a memória hab fejlesztését az az volt, amikor a NASA úgy döntött, hogy

kiadja a technológiai fejlesztését a ?nagyközönség? számára és kereskedelmi használatra. A legtöbb

vállalat a hosszú fejlesztési folyamat miatt számos akadályba ütközött, amit képtelen volt legyőzni, de
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az egyik cég, Fagerdala World Habok Svédország fennmaradt, és megteremtette az első használható

memória habot. 1991-ben megalkották a Tempur-Pedic márkát és céljuk, hogy a világon először

kereskedelmi forgalomba hozzák az első sorozatot a memory hab matracok közül. A többi, ahogy

mondani szokás, már történelem. Az 1990-es évek végén, más gyártók is elkezdték a fejlesztéseket a

memória habmatracok tekintetében.

Az emlékező hab (Memory Foam) matrac a felhasználóknak számos előnnyel jár. A legnyilvánvalóbb,

hogy csökkentett nyomás nehezedik a testre és a gerincre. Emellett a memória hab matracot használók

már klinikailag is bizonyították, hogy a használat során egyre több az alvásnak az a ciklusa amikor az

úgynevezett DELTA és Rapid-Eye Movement REM (ez a mély alvás, ilyenkor álmodunk) fázisa van, és a

(Non-Rapid-Eye-Movement, NREM) lecsökkent, így egy jobb minőségű, pihentetőbb alvást kapunk. Más

szóval, azt tapasztalhatjuk, hogy a memória hab matracon többet pihenünk kevesebb idő alatt , mint a

hagyományos rugós és habmatarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ilyenkor is különösen

hasznos lehet, mert hipoallergén, alapanyagának köszönhetően távolt tartja a háziporatkákat. Az

emlékező hab (Memory Foam) termékeket használók számára tehát jelentős előnyöketrejthet ez a

hab, különösen azoknak, akik vérkeringése nem kielégítő, fibromyalgiában, ízületi bántalmakban,

inszomniában (álmatlanság) vagy éppen csontritkulásban szenvednek.
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