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Rottex LC Duo latex-kókusz biomatrac

Méretek

80*200cm: 148900 Ft Akciós ár: 136900 Ft

90*200cm: 153900 Ft Akciós ár: 150900 Ft

140*200cm: 273900 Ft Akciós ár: 263900 Ft

160*200cm: 258900 Ft Akciós ár: 279900 Ft

180*200cm: 298900 Ft Akciós ár: 290900 Ft

Rövid leírás

EP elszámolható!!! Rottex LC Duo latex-kókusz biomatrac a változatosságot és a variálhatóságot ötvözi

a természetes alapanyagokkal. A kétoldalas komfortot kínáló Rottex LC Duo latex-kókusz biomatrac

egyik oldalán 5cm kompozit (heterogén: préselt-ragasztott) latex réteg található, amely

tulajdonságainál fogva kemény, de rugalmas fekvőfelületet, feszes komfortot nyújt. A matrac másik

oldalán 7cm 7 ergonómiai zónával kialakított eredeti latex hab réteg található, ami a kellemes,

rugalmas, de masszív alátámasztást és kényelmi komfortot adja. A Rottex LC Duo latex-kókusz

biomatrac belső stabilitásáért egy 6cm vastag természetes kókuszrost szálakból készült stabil

tartóréteg található...

Részletes leírás:

Rottex LC Duo latex-kókusz biomatrac EP ELSZÁMOLHATÓ!!! 

Rottex LC Duo latex-kókusz biomatrac a változatosságot és a variálhatóságot ötvözi a természetes

alapanyagokkal. A kétoldalas komfortot kínáló Rottex LC Duo latex-kókusz biomatrac egyik oldalán

5cm kompozit (heterogén: préselt-ragasztott) latex réteg található, amely tulajdonságainál fogva

kemény, de rugalmas fekvőfelületet, feszes komfortot nyújt. A matrac másik oldalán 7cm 7 ergonómiai

zónával kialakított eredeti latex hab réteg található, ami a kellemes, rugalmas, de masszív

alátámasztást és kényelmi komfortot adja. A Rottex LC Duo latex-kókusz biomatrac belső stabilitásáért

egy 6cm vastag természetes kókuszrost szálakból készült stabil tartóréteg található, ami kiváló

szellőzést, rugalmas, de határozott alátámasztást és a kókusz természetességét nyújtja. A Rottex LC
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Duo latex-kókusz biomatrac matrac matrachuzata egy cipzár segítségével levehető és 60C°-on mosható

ALOE VERA kikészítésű matracszövet, ami segítségünkre lesz a folyamatosan fentartható higiénikus

alvási környezet kialakításában.

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

Dimenzió EP, MKB EP, Tempo EP Vasutas Ep.

Aloe Vera matrachuzat (mosható)

2-2cm kompozit (kemény) latex réteg

10cm vastag tűzött kókuszréteg (középen)

 

Rottex Aloe Vera matrachuzat

 

Az Aloe Vera kikészítéssel ellátott matrachuzatok kellemes tapintásúak, lágy felszíni tapintás és

antiallergén-bőrápoló hatással bírnak. A természetes Aloe Vera kivonat a szálak felszínéről lassan és

egyenletesen oldódnak fel, így folyamatos ápoló és nyugtató hatású Aloe Vera környezetben

aludhatunk. Az Aloe Vera matrachuzatok kiváló klimatizációs tulajdonságokkal rendelkezik, vastag és

strapabíró funkcionális elemi szálakból készülnek, szép optikai megjelenéssel.

 

Biomatracok

Az úgynevezett biomatracok igen népszerűek hazánkban. Egy biomatrac jellemzően latex vagy latex

kókusz összetétekűek, viszont napjainkban már több helyen is találunk a hagyományos kókuszréteg

mellett latex hideghab és latex memóriahabos összetételő matracokat is. A biomatracok legfontosabb

jellemzői, hogy a feszességet adó réteg a hagyományos kókusz alapanyagból préselt natúr vagy

latexált lemez, amely légáteresztő, antiallergén tulajdonságú. A latex réteg alapanyaga eredetileg a

kaucsukfa felhabosított tejéből -gumitej- ered, amelyet 100-110 C°-on vulkanizálva egy rugalmas

matrac alapanyagot kapunk. A természetes latexet minden esetben szintetikus latex habbal is keverik,

napjainkra a legtöbb Magyarországon kapható biomatrac mesterséges eredetű.

 

Milyen ágyrács kell a biomatracok alá?

A latex és latex-kókusz szendvics szerkezetű összetétellel rendelkező matracok többnyire -annak

ellenére, hogy keményebb komfortot nyújtanak- rugalmasak, így a fix, rugalmatrac deszka borda

alátámasztás nem a legmegfelelőbb. A latex, latex-kókusz biomatracok alátámasztásaként lehetőség

szerint válasszunk rugalmas keresztlécekkel ellátott ágyrácsot, amelly dinamikusan együttmozogva a

matraccal csökkenti az arra nehezedő statikus nyomást, segít a rugózásban, ezáltal egy biomatrac

élettartama jelentősen meghosszabítható. Farugós ágyrácsoknál ügyeljünk arra, hogy minimum

26-28db rugalmas keresztléc alkosson egy ágyrácsot; a nagyon kis darabszámú és széles lécek

jellemzően jelentősen lágyítják a komforot. Amennyiben funkcionálisan használható ágyrácsot

szeretnénk a matrac alá (fejemelős, fej-lábemelős, motoros vezérlésű), úgy biomatracok, latex kókusz
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matracok esetében csak az úgy nevezett hullámkókusz réteggel vagy rétegekkel készülő matracok

lesznek arra alkalmasak, hogy kellő képpen meghajlítsuk őket az ágyrács fölött.

 

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 beérkező

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.

 

A latex, mint alapanyag

Latex matrac a természetes latex és kókusz rétegekből, kókusz kókusz lapok és latex rétegek

váltakozásával készülő úgynevezett biomatrac. A biomatracok latex és latexált kókusz rétegeinek

köszönhetően megfelelően rugalmasak és kellőképpen kemények lehetnek, a rétegek variálhatóságának

köszönhetően a latex-kókusz biomatracok variációs lehetőségek száma szinte végtelen... A latex

habosítás alapvetően a Dunlopillo vállalat nevéhez fűződik, 1932-ben Németországban készült az első

latex matrac, amely egyedüllálló módon közel 70 évig volt az excluseive matracgyártás egyik

legfontosabb alapanyaga. Az olcsóbb előállítási költségű hideghabok megjelenésével aránya a

matraciparban egyre csökkent, napjainkra szinte elenyésző mennyiségű latex matracmag készül a

világon.

A latex és kókusz rétegekkel kialakított biomatracok legkülönlegesebb alapanyaga a latex és a

kókuszrost. A naturlatexet a kaucsukfa nedvéből állítják elő és többnyire mesterséges latex-szel,

szintetikus latex-szel keverik. A fa kérgéből csapolt gumitejből habosítás útján könnyed, rugalmas

anyagot alkot, a mesterséges latexnek köszönhetően hosszú élettartamú lesz a latex, ellenálló lesz és

formastabil. Az így kapott habosított latex alapanyagot speciális formákba öntik, ezután 110C°-on

vulkanizálják, hogy a végleges rugalmas és szilárd matracmag formát elérjék.
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A latex matracok előnye, tulajdonságai

A latex matrac szerkezetében található cellaszerkezet viszonylag nyitott pórusú struktúrát alkot, az

optimális párologtatást, szellőzést és hőmérséklet szabályozást eredményez. Légáteresztő tulajdonsága

ellenére jó hőmegtartó képességgel rendelkezik . A latex alapvetően egy antiallergén közeg, felületén

és a hab belső régióiban az atkák nem tudnak megtelepedni. A természetes latex baktériummentes és

különféle allergiák esetén különösen jó hatású. A latex matrac pontelasztikusságot biztosít, tehát abban

a pontban süllyed, ahol nyomjuk, így alváskor forgolódásunkkal nem zavarjuk a hálótársunkat;

tökéletes és kellemes formakövetést biztosít.

A latex lágysága és rugalmassága jól kombinálható a kókuszrost lapok feszességével és a két

-karakterében egymástól eltérő- alapanyag speciálisan feszes, akár egészen kemény matrac komfortot

is nyújthat. A kókuszrost légáteresztő képessége, természetessége, és gyors száradási képessége

kiváló kiegészítése a latex, latex-kókusz alapanyagokból készült biomatracoknak a legkiemelkedőbb

tulajdonsága.

 

Kókusz, mint alapanyag

A kókuszrost filc, a kókuszdiót védő burokból készül. A kókuszdiót kb. 6-8 cm vastagságú védőburok

veszi körül, mely a rostokat tartalmazza. Ezeket a rostokat több hónapos áztató feltárással nyerik és

teszik feldolgozhatóvá. A rost a cellulóz alapú, könnyű szerkezeti felépítésű, rugalmas, moly-, atka- és

baktériumálló. A hosszú áztatási idő jelzi azt, hogy a kókuszrost a felhasználás során semmilyen

nedvességet nem szív magába. Így használat közben a rákerülő nedvességet, izzadtságot az erős

rostszerkezet elvezeti, és felületéről elpárologtatja. Ezáltal a felülete mindig száraz. A kókuszrostban

semmiféle atka, baktérium nem tud megtelepedni, mivel számukra nincs nyirkos, nedves élettér.

A feldolgozáskor a feltárás után a rostokból erős kötelet fonnak, melytől a rostok hullámossá válnak. A

kibontott rostokat ezután táblába foglalják, latex tejjel (kaucsukkal) vulkanizálják, összesütik. A kókusz

matrac teljes felületén lévő gumitej fokozza a kókuszfilc természetes rugalmasságát. A kókuszrost

természetes szerkezeténél fogva, illetve a filcben lévő kaotikus elrendeződése miatt szűri a

földsugárzások közül vízér és vízér kereszteződések káros kisugárzásait, így a kókusz matrac nyugodt

alvást biztosít. Természetgyógyászok, radioesztéták, valamint olyan felhasználók, akik ismerik ezen

sugárzások egészségkárosító, szervezetromboló hatásait, igen kedvelik a kókusz matrac előnyeit, mivel

a földsugárzással szennyezett területeken is - szűrőhatásánál fogva - biztonságosabb fekvőhelyet

nyújtanak, a zavart alvóhelyek nyugalmát visszaadják.

A kókusz matrac laza szerkezete biztosítja a felületére kerülő nedvesség gyors elpárolgását.

Allergiásoknak különösen ajánlott, mivel a tisztán kókuszrost szerkezetű matracok teljesen átmoshatók.

A kókuszrost filc kemény, stabil fekvőfelületet ad, melynek természetes rugalmasságát - az előbb

említett - felületére vulkanizált gumitej adja. Ez a belső stabilitás biztosítja a gerinc tökéletes

megtámasztását. A különböző sűrűségű filcek eltérő keménységű matracot eredményeznek. A

sűrűséget egy szám jelzi, mely mutatja, hogy 1 m3-be hány kg kókuszrost kerül.

 

Rottex Orifiel latex kókusz bio matrac, Rottex biomatracok tiszta latex és kókusz rétegek

felhasználásával készülnek. Rottex biomatrac rendelés a matrac vásárlás webáruház felületén. Rottex

matrac webáruház akciói egy helyen.

MatracVásárlás matrac és ágykeret webáruház akciós árai visszavonásig érvényesek!
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