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TED Ergo olcsó akciós vákuum matrac

Méretek

90*200cm: 56900 Ft Akciós ár: 47500 Ft

140*200cm: 86900 Ft Akciós ár: 72600 Ft

160*200cm: 100900 Ft Akciós ár: 83800 Ft

180*200cm: 112900 Ft Akciós ár: 94200 Ft

Rövid leírás

Ted Ergo olcsó és akciós vákuummatrac mindenkinek megoldást jelent, aki olcsó szeretne elfogadható

minőségű vákuum matracot vásárolni. A 15cm vastag matrac megfelelő alátámasztást biztosít. Ted

Ergo matrac minőségi alapanyagokból készül, a matracmag körül egy antisztatikus és antiallergén

matrachuzat található, amely gondosan vigyáz a folyamatos higiéniára. Tekintett a TED Ergo matrac

mindössze 15cm vastag matrac magasságára a matrac terhelhetősége a többi TED matrachoz képest

természetesen alacsonyabb, de az oldalankénti 90gk terhelhetőség még mindig egy versenyképes,

elfogadható érték. A TED Ergo vákuummatrac esetében a legalacsonyabb a...

Részletes leírás:

Ted Ergo olcsó és akciós vákuummatrac mindenkinek megoldást jelent, aki olcsó szeretne elfogadható

minőségű vákuum matracot vásárolni. A 15cm vastag matrac megfelelő alátámasztást biztosít. Ted

Ergo matrac minőségi alapanyagokból készül, a matracmag körül egy antisztatikus és antiallergén

matrachuzat található, amely gondosan vigyáz a folyamatos higiéniára. Tekintett a TED Ergo matrac

mindössze 15cm vastag matrac magasságára a matrac terhelhetősége a többi TED matrachoz képest

természetesen alacsonyabb, de az oldalankénti 90gk terhelhetőség még mindig egy versenyképes,

elfogadható érték. A TED Ergo vákuummatrac esetében a legalacsonyabb a garanciavállalás időszaka is,

TED ergo matracokra a gyártó egységesen 2 év garanciát vállal. A matrac antiallergén huzata véd az

allergiás problémák kialakulásától, jól szellőzik és kivételesen kopásálló anyagból készül. Az

antisztatikus matrachuzat elvezeti az alvó emberben napközben felgyülemlett fölösleges bioelektromos

feszültséget és pihentető, feszültségmentes alvást biztosít.A TED Ergo olcsó, akciós matrac tehát egy

valódi kedvenc az olcsó és belépő kategóriás matracok között, hiszen kedvező, akciós árakon
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rendelhető anatómiai kialakítású ortopéd matrac, amely a kemény matracok között mégis komfortos,

egyenletesen alátámasztó, stabil és tartós megoldást jelenthet hosszú évekre.

További TED matracok: TED Memory Gold, TED Duplo, TED Wooly és TED Angel

MATRACMAG:

TED Ergo egy speciálisan matracgyártás céljára fejlesztett habból készült vákuum matrac mindenkinek

ajánlott, aki a félkemény, kicsit lágyabb matracokat szereti. A 15cm vastag ortopéd matrac oldalanként

90 kg-ig terhelhető, antisztatikus matrachuzata kellemes, higiénikus és pihentető alvást biztosít minden

TED Ergo matrac felhasználónak. 

 

MIT ÉRDEMES A TED MATRACOKRÓL TUDNI?

A TED matrac márka Bulgária egyik vezető matracmárkájává vált az elmúlt pár évtizedben. Az

1195-ben alapított TED matrac és kárpitos termékeket gyártó üzem nagyon rövid időn belül a

matracgyártás egyik fellegvára lett a régióban. Sikere az innovatív és vevőközpontú

termékfejlesztésben és a dolgozók által nyújtott értékes tanácsok és tapasztalatok integrálásában rejlik.

A TED Rugós matracok többször bizonyítottak már Nyugat-Európai piacokon is, a legelismertebb LGA

biztonsági teszteken maximális pontszámot kaptak a TED bonellrugós matracok. A TED alkotói és

fejlesztői gárdája hisz a holisztikus, az összességek harmóniában élő megoldásában, így a nap végén

nem egyszerűen csak egy termék születik, hanem a természet, az ember és a technológia megfelelő

egyensúlyával létrehozható a kívánt szinergia. A TED matracgyártó vállalat egyike azon kevés

matracgyártó cégeknek, akik a bonell- és zsákrugós matracokat vákuum matracként állítják elő, azaz a

kész terméket egy erre a célra kifejlesztett vákuumcsomagoló géppel henger alakúra csomagolják, a

szállítási költség minimalizálásával így csökkentve tovább a termék végső fogyasztói árát, hogy a TED

matracok a lehető legkedvezőbb áron juthassanak el a felhasználóhoz. A TED matracokat gyártó vállalat

22 000 m2 alapterületével egy igen meghatározó méretű vállalkozás az európai kontinensen, méretén

felül a legmodernebb technológiák alkalmazása és a professzionális üzemszervezés a Nyugat-európai

matrac gyártók elismerését is kivívta. A TEd matracok egy tucat díjat nyertek az évek során, a

legrangosabb nemzetközi kiállításokon, így az utóbbi években az egyik legelisbertebb európai

gyártóként tartják számon. A TED matracok mellett a TED vállalat a legszélesebb kínálatot nyújtnya a

matracokon túl ágyrácsokat, kárpitos termékeket, gyerekmatracokat és fedőmatracokat is készítenek.

MInden termékcsalád -legyenaz felnőtt matrac, gyerekmatrac vagy szálloda matrac kifejezetten széles

termékválaszték jellemez, így az adott termékkategóriában biztos, hogy mindenki megtalálhatja a

számára megfelelő TED matracot, ágyrácsot vagy egyéb hálószoba terméket. A TED kiemelt figyelmet

fordít a matracok és egyéb hálószoba termékek előállítása során a környezettudatos gyártásra, a

korszerű hulladékgazdálkodásra, hiszen filozófiájuk szerint az ember és a termék egyensúlya a jövő

megőrzésével kezdődik.

A TED matracok magyarországi forgalmazása az utóbbi években kezdődött meg és a TED matracok

rövid idő alatt kivívták maguknak a magyar matracpiac figyelmét. A kifogástalan minőség, a korszerű

gyártástechnológia, a magyar importőrnek köszönhetően gyors szállítási határidő és a TED matracokhoz

tartozó korrekt garanciális feltételek mind bizonyították, hogy a TED matracoknak helyük van a magyar

matrac választékban. Válasszon Ön is egy TED matracot magának, válasszon egy szelet minőséget a

magyar matrac palettáról, válassza ki mindennapi éjszakai pihenése számára és a TED vállalat ígérete

szerint nem fog csalódni termékeiben. Válassza tehét a TED minőséget és az elérhető, megfizethető

árakat, amely a TED vállalkozás egyik központi tényezője a vállalat eddigisikereiben.

A TED termékcsalád Magyarországra kiválasztott matracai igazodnak a magyar piaci igényekhez, a sok

éves forgalmazói tapasztalat által kiválasztott TEd matracok egytől egyig a jellemző piaci és vásárlói

szokásokat tartja szem előtt, így a TED matrac választékban a legtöbb matrac a félkemény-kemény
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matrac kategóriába tartozik. A TED matraccsalád Memory Gold, Wooly, Duplo, Angel és Ergo matracai

kifejezetten a nem lágy matrac kategóriába tartoznak. Az eyges TED matractípusok kiválasztásánál

nagyon fontos szempont volt a minőségen és a feszesebb komforton túl az elérhető és az átlagos

magyar felhasználó által megfizethető fogyasztói ár és aTED matracokhoz tartozó valódi, gyártói

garanciavállalás. A TED matracok többsége nyugodtan 100kg testsúly fölött is terhelhetők (per oldal)

és nem ritka az olyan TED matrac típus sem, amely akár 140-150 kilóig terhelhető.

 MATRACVÉDŐ HASZNÁLATA AJÁNLOTT!

Matracvédő használata ajánlott minden fix -nem levehető- matrachuzatú matrac esetén, hiszen a nem

mosható huzatú matracokon keletkező szennyeződések csak nehezen és nem nyomtalanul távolíthatók

el. Használjon minden esetben könnyen mosható, antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető

matracvédőt, melynek felelülete 100% természetes pamut, hogy elkerüljük matrachuzatunk idő előtti

elszennyeződését. Tekintse meg MATRACVÉDŐ kategóriánkban a higiéniai matracvédő kínálatunkat is.

 MI IS AZ A VÁKUUM MATRAC?

A vákuummatrac -legyen az normál hab vagy éppen memory, emlékezőhab matrac- 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 szivacsmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti

formájára igyekszik visszaállni minden esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét

levegővel telítődnek és mintegy 12-36 óra alatt vákuummatracunk ismét elnyeri eredeti formáját,

magasságát, alakját, keméynségét és egyéb használati tulajdonságát. Fontos megjegyezni, hogy egy

vákuummatrac 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.

 

MATRACOK TERHELHETŐSÉGE: MATRAC ÉS TESTTÖMEG

Milyen legyen a matrac? Kemény matracok vagy puha matracok a jobbak? Nincs igazság. Hogy lehet

ugyanaz a matrac kemény és puha is egyszerre? Nem úgy van, hogy egy matrac puha, félkemény vagy

éppen kemény? Nem mindegy, hogy milyen keménységű az adott matrac, régen sem volt különböző

keménység? Sajnos nem. Egy matrac nem attól lesz jó vagy rossz, hogy kemény, félkemény vagy

puha. Egy kemény matrac lehet, hogy nagyobb súly alatt már puhának bizonyul, így matracok

kiválasztásánál észre kell vennünk, ha túl kemény nekünk egy matrac. Egy kiválasztandó matrac

keménységét majd több dolog is irányítani fogja, ezeket igyekszünk pontról pontra megvizsgálni, de

mielőtt nekilátnánk egy fontos dolgot szügezzünk le: nincs kemény vagy félkemény vagy puha matrac.

Olyan van, ami Önnek kemény, túl kemény vagy éppen túl puha. Vegyünk például egy házaspárt, akik

éppen matracot keresnek. Legyen a mama 65kg és -túlozzunk egy kicsit- papa pedig 120kg. Szépen

összeszedjük az igényeket: alvási szokások, problémák, stb. Amennyiben keresünk egy matracot,

amelyik mama 65kg-os testsúlyához megfelelő formakövetést biztosít, a matrac lágyan beengedi a váll-

és a csípőrész, hogy a derék megfelelő alátámasztást kapjon és utána ugyanerre a matracra ráfektetjük

papát: valószínű, hogy el fog merülni, mint a Titanic. Meg is fordíthatjuk a matrac vásárlás menetét és

először papának keresünk egy olyan matracot, ami az ő 120kg-ját megtartja, ugyanakkor nincs olyan

érzete, hogy a macskakövön fekszik. MOst próbáljuk meg mamát végigfektetni ezen az ágyon.

Valószínű, hogy pattogni fog rajta és olyan gyorsan fog leugorni a matracról, mint ha forró lenne.

Érdekes ugye? Pedig ugyazokról a matracokról volt szó. Ezért nincs kemény matrac, mert a kemény

matracok csak egy bizonyos súlyhatárig kemény matracok, 10-20%-kal etlépve ezt a súlyhatárt,
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ugyanerre a matracra már azt mondanánk, hogy félkemény, jelentős súlynál ugyanez a matrac már a

tötyi-mötyi kategóriába kerülne át. Magyarul: nincs kemény matrac, csak olyan, amelyik az Ön

testsúlyához képest túl kemény. És ugyanígy nincs puha vagy túl puha matrac sem, csak olyan matrac,

ami esetleg az Ön súlyához képest túl puha. Milyen tehát a túl kemény matrac Egy biztos:

egészségtelen. Képzeljünk el egy kemény felületet, például, hogy a padlón hanyatt fekszünk. Két

lapockánk, valamint medence részünk határozottan felfekszik a felületen, derék részünk pedig boltívet

alkotva ível (lóg) centikre a padló fölött. Ami ebből következik az minden egészséges ajánlással

szembeszegül: a medence? és a vállrész a hasi részünk tömegével növelve, aránytalanul nagy súlyt

tart, ezen a két testrészen bőrfelszíni vérpangást, a sejtregenerációs folyamatok lassulását

eredményezi. Derékrészen megfelelő alátámasztás hiányában- a természetes ívét követő gerincet,

valamint a fölötte található hasi rész súlyát a gerinc melletti tartóizmok fogják viselni, amik így egész

éjjel dolgozni kényszerülnek. Nem jön létre továbbá a közvetlen kapcsolat a test és az őt támasztó

felszín között, így a nem érintkező részek hőszigetelése sem lesz megfelelő. Forrás:

www.matracguru.hu

 

MENNYIRE LEGYEN KEMÉNY A MATRAC?

A túl kemény, túl feszes matrac és a kemény matracok általában -ellentétben a közhiedelemmel és

számtalan orvosi tanáccsal- gyakran okozói a hátfájásnak. A hátfájás és a kemény matrac anomáliája

sokszor összefügg, hiszen a test számára megfelelő keménységnél keményebb matrac egy

természetellenes alvási pozícióba kényszeríti a testet, ahol a gerincoszlop melletti tartóizmok nem

tudnak kellőképpen ellazulni, regenerálódni; fáradtan ébredve pedig reggelente gyakran fájdalommal

jelzik a pihenés hiányát. Rövid távú hátrányként tehát a túl kemény matrac fájdalommal üzen nekünk

és az éjszakai alvás során önkéntelenül is megpróbálja olyan pozícióba helyezni a testet, hogy a

kemény matrac okozta izomfeszülések és túlnyomások a minimálisra csökkenjenek. Ennek

legegyszerűbb módja a hason fekvés, ugyanis az emberi test legegyenesebb síkja a hasi felületünk. Sok

éves tapasztalat szerint tíz notórikus hasonfekvő matrac használóból kilencnek nem a testsúlyának

megfelelő keménységű a matraca, a testsúlyunkhoz viszonyított túl kemény matrac hasra kényszeríti a

használóját. Érdemes mindenképpen kerülni a túl kemény matrac vásárlását. Egy jó matrac

formakövető, egyenletesen támaszt alá, tartja a derékrész lumbális szakaszát és tehermentesíti a

gerincoszlopot. A túl kemény matrac ennek az ellenkezőjét eredményezi majd. A Matrac Vásárlás

matrac webáruház matrac vásárlási tanácsai nem helyettesítik az orvosi véleményt, tartós fájdalom

esetén érdemes szakrendelés felkeresége. Matrac webáruház, matrac ár egy helyen a Matrac Vásárlás

webáruházban.
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