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Rottex BSK+ kemény bonell matrac

Méretek

80*200cm: 85900 Ft Akciós ár: 73900 Ft

90*200cm: 89900 Ft Akciós ár: 76900 Ft

120*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 124900 Ft

140*200cm: 169900 Ft Akciós ár: 141900 Ft

160*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

180*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 166900 Ft

Rövid leírás

EP ELSZÁMOLHATÓ!!! A közel 20 éves magyar Rottex BSK+ (bonell Super Komfort) bonellrugós

matraca a Rottex bonellrugós matrac választékának alapkategóriás kókusz megerősítésű és téli-nyári

oldalas bonellrugós terméke. Akik a BSK matracot még keményebben szeretik! Rottex BSK+

bonellrugós matracok 2,4mm vastag rugótestekkel készülnek, enyhén feszes komfortot adnak, kókusz

réteggel megerősített felépítést és olcsó fogyasztói árat jelentenek. Téli-nyári oldalas kialakítású

matrac. Rottex BSK+ (bonell Super Komfort) bonellrugós matrac vásárlás a Matrac Vásárlás

webáruház, matrac és ágykeret webshop oldalán akciós árakon és nagyon kedvező szállítási

kondíciókkal lehetséges. A BSK+ bonellrugós matracok akciós árait megtalálja az oldalsávban a kívánt

matrac méret mellett...

Részletes leírás:

 

Rottex BSK super komfort matrac EP ELSZÁMOLHATÓ!!! 

 

Rottex BSK+bonell Super Komfort bonellrugós matrac. Akik a BSK matracot még keményebben

szeretik! A közel 20 éves magyar Rottex vállalat Rottex BSK+ (bonell Super Komfort) bonellrugós
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matraca a Rottex bonellrugós matrac választékának alapkategóriás kókusz megerősítésű és téli-nyári

oldalas bonellrugós terméke a BSK matracok után talán a legnépszerübb bonellrugós matrac. Persze

csak ha kemény matracra vágyunk. Rottex BSK+ bonellrugós matracok 2,4mm vastag rugótestekkel

készülnek, enyhén feszes komfortot adnak, kókusz merevítőkkel megerősített strapabíró felépítést és

olcsó, versenyképes akciós fogyasztói árat jelentenek. Téli-nyári oldalas kialakítású matrac, nyári

oldalán pamut réteggel, téli oldalán pedig melegítő gyapjú réteg van a matrachuzatba steppelve. Rottex

BSK+ (bonell Super Komfort) bonellrugós matrac vásárlás a Matrac Vásárlás webáruház, matrac és

ágykeret webshop oldalán akciós árakon és nagyon kedvező szállítási kondíciókkal lehetséges. A BSK+

bonellrugós matracok akciós árait megtalálja az oldalsávban a kívánt matrac méret mellett piros

számokkal kiemelve. A speciális szövésű matrachuzat nagy kopásállóságú fix (nem levehető)

matrachuzat.

A termék a következő egészségpénztárakkal számolható el: Generali Ep, Patika Ep, Prémium Ep,

Dimenzió EP, MKB EP, Tempo EP Vasutas Ep.

 

4-4cm PU habréteg

800gr/m2 tűzött nemez

Bonell rugózat 117db/m2 és 2,4mm rugóvastagság

Kókusz ortopéd zóna

Nagy kopásállóságú szőtt pamut szövet gyapjú réteggel (téli oldal)

Nagy kopásállóságú szőtt pamut szövet pamut réteggel (nyári oldal)

 

Milyen ágyrács kell a rugós matracok alá?

A rugós matracokban lévő rugóegységek -és legyen az bonellrugó vagy zsákrugó, mindegy- egy

statikusan álló és függőleges mozgásra alkotott rugótest. Ez annyit jelent, hogy egy bonellrugó vagy

zsákrugó akkor fejti ki legjobban hatását, akkor lesz a leghosszabb élettartamú, ha a rugótestek

talapzata (rugótalpak) stabil és vízszintes alátámasztást kapnak. A rugalmas vagy farugós ágyrácsok

keresztlécei oldal irányban a gumi tartósapkákban elmozdulnak, így a rugótesteket deformált

erőhatások érik, amik minőségromláshoz vezethetnek. Minden rugós matrac alá tehát fix deszka

bordázatot vagy teli lap alátámasztást javasolunk.

 

Rugós matracok előnyei

A rugós matracok számtalan előnnyel bírnak, ezek közül az egyik legfontosabb a jellemzően

alacsonyabb fogyasztói ár. Bonellrugós matracok esetében már pár tízezer forint összegért kaphatunk

alap szolgáltatást nyújtó bonellrugós matracot, de egy kicsit komolyabb felépítésű bonellrugós matrac

ára sem lépi át jelentősen a 100 000 Forintot. Zsákrugós matracok egy kicsit magasabb árfekvésben

kaphatók ugyan, viszont komfortban, kényelemben, élettartamban és formakövetésben sokkal jobb

szolgáltatást nyújtanak. Mindkét matractípus -bonellrugó, zsákrugó- kiemelhető továbbá a legjobb

légáteresztő és szellőző képesség. Tekintettel, hogy a rugós matracok csak a vékony rugótestekből és

levegőből állnak, kifejezetten jó átszellőzési tulajdonsággal rendelkeznek.
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MINDEN FIX HUZATOS MATRAC ESETÉN MATRACVÉDŐ JAVASOLT!

Ha már van egy jó matracunk, nem árt vigyázni rá, mert bizony a makacs szennyeződések eltávolítása

még a mosható huzattal ellátott matrac esetében is nehéz feladat vagy majdnem reménytelen (vér,

vizelet, festék lepedőből, stb). A matracvédő, matracvédők feladata, egyrészt, hogy megóvják a matrac

felületét ezektől a szennyeződésektől, tegyék lehetővé a könnyű levételt a matracról és annak mosását,

másrészt a fenntartható higiénia lassan elengedhetetlen része. A matracvédő alapvetően kétféle lehet:

általános matracvédő és vízálló matracvédő vagy más néven vízzáró vagy vízhatlan matracvédő. Az

feltűnően olcsó matracvédő valószínű, hogy gyengébb anyagból készül, anyaga vékonyabb, esetenként

műszálat tartalmaz a borítóanyag is, kevesebb töltőanyaggal és gyengébb minőségű alapanyagok

felhasználásával készül. És sajnos a jól ismert téma: nem minden matracvédő akció az, aminek látszik.

Sokszor találkozunk nyilvánvalóan felárazott és kecsegtetően leértéket matracvédő termékekkel

különböző ajánlatokban. ÁLTALÁNOS MATRACVÉDŐ. A mosható, antiallergén matracvédő egy nagyon

fontos kelléke a folyamatosan fenntartható higiéniának az ágyunkban. Statisztikák szerint a mosható

matrachuzatok az első 3-5 használati évben nem kerülnek kimosásra, míg akik mosható matracvédőt

használnak, ott a mosási gyakoriság eléri a 2-3 hónapos ciklust. Ennek egyszerű az oka: a mosható

matracvédők könnyen levehetők és felhelyezhetők, hiszen csak a négy sarka rögzül gumipánttal, míg a

mosható matrachuzatokat körbe kell cipzárazni, forgatni a matracot a művelethez, ami nagy matrac

méret esetén megerőltető lehet, így igyekszik halasztani ezt a műveletet az ember. Mosható

matracvédők 40-95Cközött moshatók, speciális matracvédőknél már a 40Cis tökéletes tisztaságot és

atkamentes környezetet jelenthet. VÍZZÁRÓ MATRACVÉDŐ. Vízzáró matracvédők alsó oldala PVC vagy

a jobb minőségűek esetében poliuretán anyagból készül Felületük jellemzően frottír, de egyéb más

komfortanyagot is találhatunk a magyarországi matracválasztékban. Vízálló vagy vízzáró matracvédőt

csak azokban az esetekben érdemes aékalmazni, amikor a matracvédő kifejezett feladata, hogy

nagyobb mennyiségű nedvességet állítson meg. (gyerekeknél ideiglenesen, inkontonencia esetén,

betegápolásban, szálloda vonalon). A vízzáró matracvédők hátránya ugyanis, hogy egy kicsit

"csörögnek", tehát enyhén zavaró hangot adnak, másrészt szinte teljesen elzárják a matrac függőleges

átszellőzését.

 

Bonellrugó

Az 1860-as években hatalmas áttörésként megjelentek az acélrugós matracok, az első ilyen bonell

rendszerű rugót Heinrich Westphal fejlesztette ki. A korabeli technológia gyártási és műszaki

hiányosságai miatt azonban csak jóval később, az 1940-es évek végén nőtt meg a bonellrugók

népszerűsége.

A rugós matracok a kor előrehaladtával és a habanyagok fejlődésével azért egyre inkább háttérbe

szorulnak, formakövetésben, alátámasztásban és ergonómiai alakíthatóságban gyakorlatilag a korszerű

habanyagok szép lassan átveszik a helyüket. Egy matracmag feladata lenne a tökéletes formakövetés,

a megfelelő beeresztése a testnek és a kellő alátámasztása testünknek a fontos részeken. Ehhez

mindenek előtt egy úgynevezett pontrugalmas felületre lenne szükségünk, amit ha egy ponton az

ujjunkkal megnyomunk, akkor csak azon a ponton süllyed be, a többi részen viszont egyenes marad.

Mint tudjuk a bonell rugós matracok egymással szorosan összedrótozott 6-8cm átmérőjű rugótestekből

állnak, ahol ha egy ponton elkezdjük terhelni (nyomni) a matracot, akkor egy nagy felület kezd el

hajolni. Ezt a szakma "síkrugalmasságnak" hívja és szöges ellentétben áll az ergonómiailag elfogadható

pontrugalmassággal. Ezen a hiányosságon a gyártók különböző komfortrétegekkel igyekeznek javítani,

amely néhány terméknél már olyan vastagságot is elér, hogy a rugótesteknek már csak a masszív tartó

feladat jut.
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A ROTTEX FILOZÓFIA

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.

 

NEHÉZ A KÉNYELMET SZAVAKBA ÖNTENI

A matracvasarlas.hu internetes matrac és ágykeret webáruház arra törekszik, hogy tanácsadásunk és

leírásaink segítségével Vásárlóink megtalálják a számukra legmegfelelőbb matracot úgy alapanyagban,

keménységben, árban. Termékeink mellé minden esetben feltűntetjük az adott matrac komfortját, így

kemény, félkemény, enyhén lágy, stb megfogalmazásokkal igyekszünk támpontot nyújtani a matrac

komfortját illetően. A megfogalmazásokban és a keménységek megállapításában figyelembe vettül a

sokéves matrac értékesítési tapasztalatainkat, továbbá az egyes termékeket gyártó cégek

iránymutatásait. Tekintettel, hogy egy matrac keménysége vagy lágysága nagyon szubjektív,

megítélése egyénenként változó, így a közölt adatok, megfogalmazások szigorúan csak tájékoztató

jellegűek. Egy matrac személyre szabott komfortjának megállapítására a legjobb a személyes matrac

próba és a szakszerű tanácsadás.

 

MATRACOK ÉS GARANCIÁK

Matracok esetében a garanciavállalás sajnos nem egységes és a garanciavállalás mértéke nem minden

esetben fejezi ki a termék minőségét, nem minden esetben áll a garancia vállalás a matrac minőségével

szoros összhangban. Az eltérő mértékű és összetételű garanciavállalások akár egy gyártón belüli

különböző alapanyagú matracai esetében éppen úgy lehet eltérő, mint különböző gyártók hasonló

termékeinek vonatkozásában. A garanciavállalást a gyártók többnyire években adják meg és jellemzően

külön garanciavállalás van a matrachuzatokra és a matrac belső szerkezetére. A matrachoz tartozó

garanciavállalás lehet teljes körű és értékcsökkenő. Értékcsökkenő garanciavállalásról akkor beszélünk,

ha a termék garanciális értéke évente folyamatosan csökkentett értéken kerül megállapításra. Ezekben

az esetekben a termék cseréjét ráfizetés szokta kísérni.

Gyártónként eltérők sajnos a kivételek is. Több gyártó kivételeket fogalmaz meg a matracok garanciáját

illetően, így a szennyezett matrac és a 30%-os alakváltozás is lehet egy kivétel a garanciavállalás alól.

Az eges részleteket a matracokhoz tartozó garanciajegyek részletesen feltűntetik.

Rottex BK bonellrugós matrac a Rottex matrac választékának belépő kategóriás bonell matraca. Rottex

BK bonellrugós matracok az erős 2,2mm vastag bonell rugókon túl kókusz derékrész megerősítést is

tartalmaznak. Rottex BK bonell matrac vásárlás a Matrac Vásárlás webáruház felületén, matrac és

ágykeret webshop oldalán akciós árakon rendelhető.
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Címkék

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

matrac akció, matrac olcsón, matrac webáruház, matrac webshop, matrac ingyen szállítás, matrac téli-nyári oldal, kemény matrac, ágy, ágyak, ágykeretek,

deszka borda, rugós matrac alá ágyrács, matrac 90*200, matrac 140*200, matrac 160*200, matrac 180*200, Rottex akció, Matrac rendelés, Rottex

matrac, Rottex matracok, Rottex matrac 160*200, Rottex matrac 180*200, Rottex BSK matrac, Rottex BSC matrac, Rottex webáruház, Rottex webshop,

Rottex matrac rendelés, Rottex bonell comfort, Rottex bonellrugós, rottex, rottex bsk, bsk matrac, kemény bonell matrac, 
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