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Vivace Allegro zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 163900 Ft Akciós ár: 130900 Ft

90*200cm: 175900 Ft Akciós ár: 140900 Ft

140*200cm: 269900 Ft Akciós ár: 215900 Ft

160*200cm: 300900 Ft Akciós ár: 240900 Ft

180*200cm: 329900 Ft Akciós ár: 263900 Ft

Rövid leírás

Az Allegro Vivace matrac zsákrugós matrac matrac 13cm magas edzett német táskarugóval készülő

24cm magas enyhén lágy zsákrugós matrac memoryfoam réteggel a matrac egyik oldalán. A masszív 5

ergonómiai zónás kialakítású táskarugós rendszer felett található lágy habok és a matrac kényelmi

rétegét alkotó emlékezőhab réteg kifejezetten kellemes, stabil de lágy fekvési komfortot nyújt

használójának. A kifinomult design, a minőségi hurkolt kelme matrachuzat és a csak a felső

kategóriában megtalálható egy tűs steppelőgéppel steppel mintás matrachuzat valóban minden

esztétikai és higiéniai igényt kielégít. Az Allegro Vivace matrac minőségi alapanyagai, a szigorú...

Részletes leírás:

Az Allegro Vivace matrac zsákrugós matrac matrac 13cm magas edzett német táskarugóval készülő

24cm magas enyhén lágy zsákrugós matrac memoryfoam réteggel a matrac egyik oldalán. A masszív 5

ergonómiai zónás kialakítású táskarugós rendszer felett található lágy habok és a matrac kényelmi

rétegét alkotó emlékezőhab réteg kifejezetten kellemes, stabil de lágy fekvési komfortot nyújt

használójának. A kifinomult design, a minőségi hurkolt kelme matrachuzat és a csak a felső

kategóriában megtalálható egy tűs steppelőgéppel steppel mintás matrachuzat valóban minden

esztétikai és higiéniai igényt kielégít. Az Allegro Vivace matrac minőségi alapanyagai, a szigorú

gyártástechnológia, a megfelelő matrac magasság mind-mind arról árulkodik, hogy egy megfizethető

árfekvésű prémium magyar termékkel állunk szemben. Az Allegro Vivace matracot mindazon

Vásárlóinknak javasoljuk, akik a zsákrugós rendszer megbízhatósága mellett vágynak az

emlékezőhabos komfortot idéző kellemes, de nem túl süppedős lágyabb komfortra.
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MIT ÉRDEMES TUDNI AZ ALLEGRO MATRACOKRÓL?

Allegro matracok, Allegro matraccsalád a közel 20 éves Rottex vállalattól szinte minden olyan luxus

igényt kielégítenek ebben az árkategóriában, amit egy minőségi zsákrugós matractól csak elvárhatunk.

A 6 különböző táskarugós matrac típusból álló Rottex Allegro termékcsalád a prémium matrac

kategóriát célozta meg ezekkel a termékekkel és ennek megfelelően a legfinomabb alapanyagok

kerültek felhasználásra. A legjobb minőségű edzett német táskarugókkal készülő matracokat a

legfinomabb Belga és Német szövetek teszik igazán prémium minőségű termékekké. Mindegyik matrac

típusra az allegro termékcsaládból elmondható, hogy az 5 ergonómiai zónával kialakított zsákrugós

rendszer a tökéletes alátámasztást, a legpontosabb formakövetést és tehermentesen pihentető éjszakai

alvást biztosítanak. Az Allegro táskarugós ágybetét családban valóban mindenki megtalálhatja a

számára legmegfelelőbb keménységet és kényelmet, hiszen a 6 különböző modellből álló választékban

az enyhén lágy matracoktól a félkemény ágybetéteken keresztül a feszes, már-már keménybe hajló

komfortot adó ágymatrac is megtalálható.A Rottex vállalat az Allegro matracokra egységesen 10 év

garanciát biztosít, amely megvédi a Vásárlót az esetleges kellemetlenségektől amennyiben a matraccal

a hosszú évek során történne valami. Az Allegro termékcsalád 2016-ban aktuális termékei a

következők: Allegro Vivo, Allegro Vivace, Allegro Largo, Allegro Presto, Allegro Moderato és Allegro

Elegance. Külön kérésre az Allegro termékcsaládból az Allegro Pocket Duality matrac férfi-női oldallal

készül, hogy a különböző testsúlyokból eredő alátámasztási problémák se okozhassanak fennakadást a

matracválasztásnál. Az Allegro ágybetét család tehát minden olyan igényt igyekszik kielégíteni, ami az

árkategóriának megfelelő matracok között csak felmerülhet. A hosszú gyártási múlt, a minőségi

alapanyagok, a szigorú gyártástechnológia mind-mind azt bizonyítja, hogy az Allegro zsákrugós

matracoknak igenis van létjogosultságuk a magyar matrac piacon. Néhány gondolat csak az Allegro

termékcsalád egyes ágymatrac típusairól:

VIVO

Matrac 18cm-es táskarugóval(Magyarországon egyedülálló), valamint 4-4cm-es komforthabbal. A

kifinomult design és a tekintélyt parancsoló magasság ékes eleme tud lenni a hálószobának. A matracot

olyan ágyakba ajánljuk, ahol a matrac magassága nem takarja el a fejvéget.

VIVACE

A matrac komfortrétege( a felső, puhább réteg) memoryfoam- és lágyhabból áll, ami biztosítja, hogy az

ember egy fáradt nap után kényelmesen süppedjen el az ágyban, viszont az összhatásra nem

mondható el, hogy ez egy puha fekvőhely. A 13cm-es táskarugón lévő kókuszréteg azt az

alátámasztást adja, ami az éjszaka során meg tudja őrizni a gerinc természetes, anatómiai formáját,

ezáltal biztosítva a kipihent ébredést.

LARGO

Ezt az ágybetétet azoknak az ambereknek ajánljuk, akik gerincbántalmakkal rendelkeznek, vagy

alapvetően azt szokták meg, hogy kemény matracon szeretnek aludni. A termék technikai paraméterei

egy kivétellel azonosak a VIVO matracunkhoz, ami nem más,mint a komfortréteg kettő 4-4cm-es

heterogén habból áll, ami tulajdonságánál fogva jóval keményebb, mint egyéb társai. A matrac méltán

kapta meg a legkeményebb, 6-os keménységi minősítést.

PRESTO

A rendkívül figyelemre méltó steppelés nem csak szép látvány, de egy nagyon puha komfortot is ad.

Ezen ágybetét, kényelmével, esztétikus megjelenésével és ár-érték arányával kitűnő választás a

modern hálószobákba.
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MODERATO

A matrac dupla "top-pillow" rétege nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kényelmi fokozat fantasztikus

élményt nyújtson az alvás során. Az 5 zónás táskarugó-rendszer segít a test általi alátámasztást olyan

mértékben kialakítani, hogy a gerinc ne szenvedjen deformálódást, azaz pihentté, relaxálóvá tenni az

alvást.

ELEGANCE

Az Allegro család csúcsmodellje. Ez a matrac megtestesíti az összes tulajdonságot, amit egy jó matrac

magában hordozhat. 30cm-es magasságával többé nem lesz nehéz az ágyról való felkelés. A felső, "box-

top-pillow" réteg Memoryfoam-ot(emlékezőhabot) tartalmaz, amely fantasztikus komfortélményt

eredményez. A matrac egyszerre pihe-puha, viszont a test tömegét könnyedén elbírja, még akár 130kg

felett is. Válassza az egyedülálló alvási élményt az "ELEGANCE" társaságában.

 

A ROTTEX VÁLLALAT TÖRTÉNETE

Idézet a Rottex márka filozófiájából: "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."

 

ZSÁKRUGÓS MATRACOK

Matracvásárlási tanácsok: A rugós matracok területén a bonellrugók hátrányait a zsákrugós, táskarugós

vagy tasakrugós matracok megjelenése váltotta ki. Az ágybetét belsejében található hordó alakú

rugótestek átmérője kisebb, kis textiltasakokban elhelyezkedve egymástól függetlenül tudnak

elmozdulni. A zsákrugós matracok előnye, hogy az ágybetét nem hullámzik át egyik oldalról a másikra,

a független rugók pontosabb alátámasztást, egyenletesebb formakövetést biztosítanak. A zsákrugók

vastagságának változtatásával és elrendezésével megfelelően alakíthatók ki ergonómiai zónák. A

matrac gyártásban több mint 100 éve megjelent zsákrugózat használata a komforthabok megjelenéséig

forradalmasította a matracipart és máig a legdrágább matracok is ezzel a rendszerrel készülnek.

 

FÉRFI-NŐI OLDALAS MATRACOK?
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Amikor az ember már azt gondolná, hogy mindent megírt ami a matracokhoz és a megfelelő matracok

kiválasztásához szükséges lehet, akkor egyszer csak hopp: felvetődik egy érdekes téma megint. Persze

közel sem annyira érdekes, mint egy új bolygó felfedezése, viszont ezt talán ellensúlyozhatja majd,

hogy -hasonlóan a többi íráshoz- nagy segítséget jelenthet a megfelelő matrac kiválasztásában. Pár éve

bukkantak csak fel, viszont egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az olyan matracok, amelynél a

franciaágy méret esetében a matrac két oldala különböző keménységű vagy szerkezeti kialakítású

részből áll. Ugye eddig azt szoktuk meg, hogy van egy matrac, ami vagy ilyen vagy olyan, minden

esetre az egész matrac felülete egyforma mindkét oldalon.

A RelaXx Signum Hard és Medium matracok voltak a hideghab-habszivacs matracok között az elsők,

amelyek olyan kétoldalas megoldást nyújtottak, ahol a matracot használó két félnek egy nagy

matrachuzat alatt különböző keménységű alátámasztást tudtak biztosítani. A probléma alapvetően régi:

párok esetében a testsúly általában nem megegyező, sőt sok esetben nagyon nagy kilengéseket is

tapasztalhatunk. Erről részletesebben a "Matrac és testsúly" című bejegyzésben lehet olvasni. Az ilyen

15-20%-ot meghaladó testsúly különbségből eredő ergonómiai problémák régi keletűek, már az

évtizedekkel ezelőtti latex matrac gyártásnál is megkülönböztették a vásárlókat testsúly szerint és

lágyabb H2-es (H2= Härtegrad 2) matracokat gyártottak a 80kg alatti személyeknek és H3

keménységet pedig az ennél nagyobb testsúlyú Vásárlók számára. Ez a nyugat-európai piacokon tehát

évek óta bevezetett metódus volt, viszont ezek a matracok a két különböző keménységben csak külön-

külön voltak kaphatók, tehát egy 180x200cm méretű franciaágyban két különböző keménységű

90x200cm méretű matrac kapott helyet. Ennek a hátrányát azt hiszem nem kell ecsetelnem, az egymás

mellé helyezett két matrac találkozásánál kialakuló rés ("demarkációs vonal") sokak számára zavaró

lehet.

 

Nem vagyunk egyformák

A magyar tapasztalatok évek óta azt mutatják, hogy mi magyar Vásárlók nem szeretnénk, hogy az

ágyunk két különálló matracból álljon és ezt olyannyira nem szeretnénk, hogy a párok inkább

ergonómiai kompromisszumot kötnek egymással és választanak olyan egybe matracot, amely mindkét

fél számára kisebb-nagyobb lemondásokkal ugyan, de megfelel. A Signum és SenZone Memory

matracok után sorra jelentek meg a hasonló termékek más gyártóknál is és napjainkra szinte minden

gyártó kínál már olyan terméket, amely férfi-női oldalas megoldást nyújt. A papa-mama oldalas

matracok átgyűrűztek az évek alatt a bonell rugós (ebből nagyon kevés van és nincs is sok értelme) és

a zsákrugós alapanyagokra is, hiszen a felmerülő valós (és sokszor valótlan) igényeket minden gyártó

szeretné a legszélesebb körűen kielégíteni. A férfi női oldalas matracok tehát nem egy újabb marketing

fogás eredményei, hanem igenis nagyon fontos ergonómiai megalapozottsággal bírnak. Ugyanakkor

természetes, hogy még ezek a matracok sem képesek minden eshetőséget megoldani, hiszen az ilyen

férfi-női oldalas matrac esetében a két oldal közötti keménység-különbség jellemzően 10-15%, amely a

nagyon nagy testsúly különbségek áthidalására nem alkalmas.

 

A szériagyártás hátrányai

A matracgyártók ugyanakkor széria gyártás esetén az átlagra törekednek, termékeikkel próbálják az

átlagos fogyasztókat kiszolgálni, így a papa-mama oldalas matracoknál is a termékek az átlagos

párokhoz és az átlagos párok súly eltéréséhez igazodnak. Ahogy a matracok egyéb kialakításánál,

megtervezésénél is a gerincoszlop egyenletes alátámasztása az egyik legfontosabb követelmény, úgy a

kétoldalas, férfi-női oldallal rendelkező matracok készítésénél is a legfontosabb feladat az lenne, hogy a

különböző testalkattal, testsúly-eloszlással és testsúllyal rendelkező párok egy nagyméretű matracban

találhassák meg a mindkettőjük számára megfelelő komfortot, ergonómiai alátámasztást és a

legtökéletesebb formakövetést.
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Hogyan készülnek ezek a matracok?

Természetes, hogy a különböző alapanyagokból készülő matracok különböző technológiai megoldásokat

igényelnek ahhoz, hogy egy adott matrac keményebb vagy puhább legyen. A hideghab vagy normálhab

matracok esetében ez a legkönnyebb és legegyszerűbb, hiszen habokból szinte bármilyen

tömegsűrűség és keménység rendelkezésre áll, így csak a megfelelő keménység-különbségű habokat

kell összeválogatni, azonos formára vágni és egymás mellé helyezni ahhoz, hogy hideghab vagy

habszivacs matracból létrejöjjön a két különböző komfortoldalú papa-mama matrac. Léteznek olyan

hideghab matracok, amelyben a két különböző matracbelső nincs összeragasztva egymással. Az ilyen

matracbelsők –ilyen pl. a RelaXx Signum Dual Hard és Medium termékcsalád is- egy egy matraca is két

különböző keménységű oldallal készül, így gyakorlatilag a matracot használó párok négy különböző

tulajdonságú, keménységű oldalak között válogathatnak a matrachuzat alatt. Ezen matracok

természetesen cipzár segítségével levehető matrachuzattal készülnek, hiszen a fixen élvarott matracok

belsejéhez nem férünk hozzá. Zsákrugós, táskarugós matracok esetében egy kicsit bonyolultabb a

helyzet, hiszen itt több lehetőség és a lehetőségek keverhetőségének köszönhetően több megoldás is

rendelkezésre áll ahhoz, hogy a megfelelő mértékben eltérő két különböző keménységű komfortoldal

létrejöjjön a férfi-női oldalas matracban. Az egyik ilyen megoldás, amikor a két különböző keménységű

matracban különböző erősségű zsákrugókat építenek be. A zsákrugók erősségét jellemzően a

rugózathoz felhasznált edzett acél huzal vastagsága adja, a lágyabb szerkezetekben 1,7-1,9 mm rugó

vastagságról beszélhetünk, míg a feszesebb, nagyobb súlyra szánt táskarugók általában 1,9-2,1mm

huzalvastagsággal készülnek.

 

Különböző vastagságú táskarugók

A zsákrugózathoz nem nyúlva –magyarul: mindkét matracban azonos rugózatot használva- a

rugótestek fölötti rétegek különbözőségével lehet a matrac keménységével játszani. A leggyakoribb

megoldás erre a közvetlenül a rugótest tetején található filc réteg vastagságának változtatása.

Amennyiben például a felhasznált takaró filc 1mm vastagsága helyett 2 milliméteres filcet használunk,

úgy egy lényegesen keményebb komfortot kapunk, mivel a zsákrugók független elmozdulása

csökkentve van, veszik a pontrugalmasság, a matrac elkezd egyre jobban egyben mozogni, így

feszesebbé válik. A következő változtatási, módosítási lehetőség, ami az előző két megoldástól

függetlenül, de akár bármelyik előző elemet felhasználva megoldást nyújt a különböző keménységű

zsákrugós matracok elérésére, amikor a rugózat és a filc fölötti komfort hab réteg sűrűségén,

keménységén változtatunk. Itt hasonló lesz a történet, mint az előzőekben felvázolt hideghab

matracoknál: minél keményebb és sűrűbb habot használunk komfortrétegként a matracban, annál

feszesebb lesz a matrac.

 

Bonellrugós matracok megerősítése

Az összes alapanyag típus közül talán a bonell matracok lógnak ki, hiszen egy nagyméretű matracban

itt e legnehezebb két különböző komfortoldalt kialakítani, hiszen az egymással összekötözött és együtt

elmozduló rugótestek nem a legalkalmasabbak arra, hogy ugyanazon rugótestből két keménységi oldal

jöjjön létre. Bonell matracok esetében amennyiben feszesebbé kívánjuk tenni a bonell rendszert a

leggyakoribb eljárás, hogy a matrac közepe-táján a bonell rugósorok közé élére állított 2-5cm vastag

szivacsokat vagy vágott kókusz réteget állítanak, így a megnövekedett ellenállásnak köszönhetően a

rugótestek nehezebben nyomódnak össze, így keményebb lesz a matrac. Természetesen a pontosabb

keménység-különbségek érdekében a bonell matracok esetében is lehet a felső párnázó réteg

változtatásával a matrac keménységének –bár nem túl jelentős- változtatására.
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Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

Forrás: http://alvaskultura.blogspot.hu/2016/01/ferfi-noi-oldalas-matracok.html
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