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Rottex GS kókusz gyerekmatrac 60*120cm

Méretek

60*120cm: 28900 Ft Akciós ár: 29900 Ft

Rövid leírás

Rottex GS akciós kókusz gyerekmatrac 60x120cm méretben egy kemény és természetes kókusz

alapanyagból készülő gyerekmatrac, amely a megfelelő csecsemőágy nélkülözhetetlen kelléke. A

kókuszrostok légáteresztő tulajdonsága, természetessége és hatékony tisztíthatósága évtizedek óta a

hazai csecsemő matrac választék nélkülözhetetlen alapanyaga. Mosható, 95C°-on főzhető antiallergén

matrachuzatának köszönhetően kifejezetten higiénikus és antiallergén gyerekmatracot kapunk. Minden

Rottex kókuszmatrac, gyerekmatrac és gyerekmatracok a Matrac Vásárlás matrac webáruházban akciós

áron rendelhetők meg. Akciós gyerekmatrac ár a termék mérete mellett piros színnel kiemelve

található.

Részletes leírás:

Rottex GS akciós kókusz gyerekmatrac 60x120cm méretben egy kemény és természetes kókusz,

kókuszrost alapanyagból készülő gyerekmatrac, amely a megfelelő csecsemőágy nélkülözhetetlen

kelléke. A speciális antiallergén matrachuzat 95C°-on mosható, főzhető, így kifogástalanul tisztítható

bármilyen szennyeződés esetén is. A kókuszrostok légáteresztő tulajdonsága, átszellőző képessége,

rugalmassága, természetessége és hatékony tisztíthatósága évtizedek óta a hazai csecsemő és gyerek

matrac választék nélkülözhetetlen és kiválthatatlan alapanyaga. A cipzár segítségével levehető és gépi

úton mosható antiallergén matrachuzatának köszönhetően kifejezetten higiénikus és antiallergén

matracot kapunk, gyors száradás és megfelelő alaktartás jellemzi, így mosás és szárítás után is a

matrachuzat könnyen felhelyezhető a kókusz matracmagra. Minden Rottex kókuszmatrac,

gyerekmatrac és gyerekmatracok a Matrac Vásárlás matrac webáruházban akciós áron rendelhetők

meg. Akciós kókusz gyerekmatrac ár minden esetben a termék mérete mellett piros színnel kiemelve

található.
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Kókusz gyerekmatracok más méretekben és egyedi méretben is rendelhetők!

 

Speciális gyerekmatrac főzhető matrachuzattal (95C°)

Kókusz réteg (6cm)

 

Plusz információ

A gyerekmatracok sajnos még mindig nem kapnak kellő figyelmet. Még mindig rengeteg a tévhit a

gyerekmatrac körül, hajlamosak vagyunk a trendeket követve a kemény kókusz gyerekmatrac

választására, holott az antibakteriális, antiallergén habok megjelenésével sokkal korszerűbb,

légáteresztőbb és egészségesebb alapanyagok állnak már rendelkezésünkre.

Elmondhatjuk, hogy hasonlóan a felnőtt matracokkal szemben támasztott követelményekkel a

gyerekmatracokra is érvényes: a matrac feladata, hogy a testen minden pontján egyenletesen

támassza alá, elosztatva így a felületen a különböző testrészek különbségeiből adódó nyomáspontokat.

Ezt Florian Heidinger, a Müncheni Ergonómiai Központ munkatársa sokkal egyszerűbben fogalmazta

meg nekünk: „A matracmag feladata, hogy egyenletesen támassza alá a testet. Minden olyan anyag,

ami a testet merev tartásba kényszeríti, az egészségre ártalmas" – magyarázza Dr. Florian Heidinger, a

Müncheni Ergonómiai Intézet (Ergonomie Institut München)

Kicsit szétnézve -nem majmolva- Nyugat-Európában, azt tapasztaljuk, hogy a nagy matracgyártók

kivátel nélkül gyermekprogramjukban lágyhab matracokat kínálnak, és a hazánkban oly népszerű

kókusz alapanyagnak szinte nyomára sem bukkanunk.

 

A kókuszmatracok előnyei

A kókuszmatrac belsejében található kókuszrostok megfelelően kemények ahhoz, hogy alátámasszák a

gerincoszlopot, ezért roppant előnyös a gyermekek számára. A kókuszmatrac teljesen antiallergén és

atkáktól mentes, így a legjobb választás azoknak, akik allergiásak a házi poratkákra. A kókuszrost

semmilyen mennyiségben nem veszi fel a vizet és más folyadékokat. Az ember alvás közben

testnedveit párologtatja, ami a kókuszmatrac belsejébe szivárogva a rostok között gombásodást

okozhat. A kókuszmatrac azonban nem veszi fel a folyadékokat, valamint tökéletes szellőzése miatt a

folyadékok könnyen elpárolognak a kókuszmatrac belsejéből, meggátolva a gombásodást.

Természetesen a babák ma már nagyon biztonságos pelenkákban alszanak, de esetenként a kifolyó pisi

sem okozhat gondot, a kókuszmatrac tisztítása nagyon egyszerű. A huzat levétele után a kókuszmatrac

a kádban átmosható.

A kókuszmatrac hátránya, hogy önmagában nem rendelkezik pontrugalmassággal, ezért előnyösebb

olyan kókuszmatracot vásárolni, ahol a kókusztáblát szivacs fedőréteg borítja. A gyermekek részére

mindig olyat válasszunk, aminek a közepében van a kókuszréteg, hisz a gyermekek csontozata

fejlődésben van és annak minden esetben szüksége van alátámasztásra, alátámasztás hiányában a

csontozat deformálódhat. Felnőttek esetében az alátámasztás hiánya maximum kialvatlanságot,

kimerültséget okoz. A fedő szivacsréteg vastagságát a puhaság igényének tekintetében válasszuk meg.

 

Miért inkább a habmatracok?
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A hideghab előretörésével, korszerűsödésével olyan kialakítású terméket készíthetünk, amilyen igény

éppen felmerül. A hideghabokból elkészíthető termékeknek csak a fantázia szabhat határokat. Könnyű,

légáteresztő, formastabil, nem hajlamos a melegedésre és nyitott sejtszerkezetének köszönhetően

elkerülhető az oly' veszélyes széndioxid visszalégzés. Alakíthatóságuknak és a habok keménységének

szabályozhatóságával, különböző felületi kialakítású és eltérő keménységű matracokat készíthetünk,

ellentétben a kókusz alapanyag "ugyanolyanságával". Az alapanyagok fejlődésével felbukkantak az

antibakteriális habok, amelyben nem alakulhatnak ki a baktérium- és gombatelepek, így a háziporatka

megtelepedése is megakadályozható. A habok nem rostokból állnak, így az nem töredezik, nem porlik,

formastabilitásának köszönhetően hosszabb élettartamú.

A Matrac Vásárlás internetes matrac webáruház nem szeretne sem pro, sem pedig kontra állástfoglalni,

hogy a hideghab vagy a kókusz gyerekmatracok az egészségesebb. Valószínű, hogy mindkét

termékcsaládnak meg vannak a különböző minőségű alapanyagai és termékei, amik különböző

felhasználási előnyöket hordoznak magukban. Ennek fényében tehát elég nehéz összefoglalni, hogy

milyen is a jó fekhely, hiszen mindannyiunknak mások az igényei, mindenkinek más a kényelmes

matrac és tulajdonképp nekünk kell döntenünk a gyermekünk kényelméről. Megpróbálom összefoglalni

tehát, hogy milyen szempontokat is kell szem előtt tartani, mielőtt elkészítjük az érkező csecsemő

fekhelyét, megvásároljuk matracát. Valaki a bio kókuszmatracra, valaki a szivacsmatracra teszi a

voksát. Mindkettő lehet megfelelő választás gyermekünk egészséges pihenése szempontjából és

mindkét változatból elég sok kerül piacra a matracok fejlesztőinek, gyártóinak köszönhetően.

 

Antiallergén gyerekmatrac?

Antiallergén matrac. Egyes felmérések szerint az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt az allergiás

megbetegedések száma, mára sajnos minden ötödik gyermek szenved valamilyen allergiás

megbetegedésben. Az allergiás panaszok egy jelentős részét azonban még mindig az un. háziporatka-

allergia teszi ki, becslések szerint a felnőttkori asztmatikus megbetegedések csaknem 40-65%-áért

felelős. Az allergiás reakciót a poratka (Dermatophagoides pteronyssinus) ürülékében található egyfajta

irritatív fehérje váltja ki. A poratkák a lakásban mindenütt megtalálhatóak: matracokban, párnákban és

a kárpitokban egyaránt. Egy új matracban három-négy hónapon belül megtelepednek, az alvás közben

lehulló átlagosan 2 gramm emberi hámsejt adta táplálékforrás (ami megközelítőleg 1 millió házipor-

atka napi „betevőjét" jelenti), a sötét 22-26 Celsius fokos és 60-80%-os páratartalmú szövetek ideális

életkörnyezetet biztosítanak számukra. A házi por grammja kb. 20 000 atkát tartalmaz, melyek rövid

–átlagosan három hónapos- életciklusuk során jelentős mennyiségű ürüléket termelnek, megközelítőleg

a testtömegük mintegy 200-szorosát! A táplálékul szánt hámsejtek azonban csak egy bizonyos

gombásodási folyamat (Aspergillus fumigatus) megindulása után válnak az atkák számára

fogyaszthatóvá. A gombásodási reakció megindulása nélkül az elhalt hámsejtek tehát

fogyaszthatatlanok a háziporatkák számára.

Forrás: alváskultúra blog
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