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Yatsan Switzerland táskarugós matrac

Méretek

80*200cm: 186900 Ft Akciós ár: 168900 Ft

90*200cm: 196900 Ft Akciós ár: 178900 Ft

140*200cm: 285900 Ft Akciós ár: 259900 Ft

160*200cm: 323900 Ft Akciós ár: 294900 Ft

180*200cm: 360900 Ft Akciós ár: 327900 Ft

200*200cm: 395900 Ft Akciós ár: 359900 Ft

Rövid leírás

Yatsan switzerland matracok végre alternatívát kínálnak a magyarosrszági minőségi rugós matrac

palettán. A Cardo, Yatas és Konfor márkák mellett a Yatsan matracok olyan alternatívát nyújtanak,

hogy egy kicsit mindenki retteghet a piacon, aki minőségi zsákrugós matracok gyártásával vagy

forgalmazásával foglalkozik. A Yatsan sem tegnap kezdte a matracgyártást, hiszen az 1970-es évek

elejétől Törökország egyik legninamikusabban fejlődő bútoripari vállalkozásáról beszélünk, amely

napjainkra véglegesen beírta a Yatsan nevet a virtuális matrac-naptárba. A Yatsan gyár Törökország

egyik legnagyobb...
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Részletes leírás:

Yatsan Switzeland matrac a megfizethető LUXUS., Yatsan Switzeland matracok 25cm magassággal a

keményebb HOTEL matracok közé tartoznak. A zsákrugós szerkezet 5 ergonómiai zónából áll és a

265db/m2 zsákrugó sűrűség és az 1,6-1,8 mm rugóvastagságban készülő váltakozó keménységú

táskarugós rendszer semmi kívánnivalót nem hagy maga után. Az 5 zónás zsákrugós rendszer

évtizedek óta az egyik legkedveltebb hotel matrac a Yatsan matrac választékban, hiszen minden olyan

tulajdonságot magában hordoz, ami egy kifogástalan szállodai matrachoz elengedhetetlen. Kemény és

strapabíró, a keménység mellett a sok váltakozó rétegű párnázórétegnek köszönhetően meglepő

formakövetést és kifejezetten kellemes komfortot tapasztalunk.

A 125mm magas zsákrugós rendszer fölötti párnázórétegek a Switzerland matrac mindkét oldalán

szimmetrikusan kaptak helyet, a speciális és különleges komfort a felhasznált párnázó- és

komfortrétegek váltakozásával jön létre. A keményebb és lágyabb habok váltakozása a zsákrugózat

fölött; a matrachuzatba vastagon steppelt keményhab, lágyhab és szilikonizált minőségi száltöltetű

párnázórétegek olyan komfortot és kényelmet hoznak el otthonába, amit csak a legjobb szállodákban

tapasztal az ember. A Yatsan Switzerland matrac tehát a legideálisabb választás lehet, amennyiben

elérhető és megfizethető áron szeretnénk egy világszínvonalú igazi HOTEL matracot éjszakai

pihenésünkhöz. A Yatsan Switzerlan matrac tehát e keménysége, feszessége és határozott tartása

mellett megnövelt felületi komforttal rendelkezik. A Yatsan Switzerlan matrac nem tartozik a legolcsóbb

matrac típusok közé, azon viszont esetleg érdemes elgondolkodni, hogy hasonló összegért a

legismertebb magyaror premium matracgyártó kínálatában talács csak hagyományos bonellrugós

matracokat kapunk. Ilyen matracvastagságban talán még azt sem.. A termékképen látható matracot

tartó szállodai boxok nem tartozékai a matracnak, azok nem képezik az ajánlat részét!

A YATSAN SWITZERLAND MATRAC RÉTEGRENDJE

Yatsan Switzerlan matrachuzat és komfort. Ezt a komfortot csak tovább fokozza a dupla rétegű

légáteresztő matrachuzat, amely az angol és az európai szállodai szabvány szerint természetesen

égésgátolt kivitelben készül. A viszkózzal és végtelenített poliészter szálakkal steppelt szállodai

igénybevételre tervezett strapabíró matrachuzat igazi luxus megjelenést kölcsönöz a matracnak,

ugyanakkor kifejezetten légáteresztővé, szellőzővé hagyja a matrac felületét. A speciális steppeléssel és

rétegrenddel készülő Yatsan Switzerland matrachuzat légáteresztésének köszönhetően száraz alvási

klímát biztosít, portaszító hatású és megnehezíti a baktérium- és gombatelepek kialakulását a

matrachuzatban, gátolja a poratkák szaporodását, egészséges, higiénikus alvási környezetet biztosít.

Yatsan Switzerland matrac egy minőségi kemény HOTEL matrac a zsákrugós matracok között. Minden

Yatsan táskarugós matrac, így a Switzerland matrac is egyedi, hagyományos manufakturális eljárással

készül.

MIT ÉRDEMES TUDNI A YATSAN MATRAC MÁRKÁRÓL?

Yatsan matracok végre alternatívát kínálnak a magyarosrszági minőségi rugós matrac palettán. A

Cardo, Yatas és Konfor márkák mellett a Yatsan matracok olyan alternatívát nyújtanak, hogy egy kicsit

mindenki retteghet a piacon, aki minőségi zsákrugós matracok gyártásával vagy forgalmazásával

foglalkozik. A Yatsan sem tegnap kezdte a matracgyártást, hiszen az 1970-es évek elejétől Törökország

egyik legninamikusabban fejlődő bútoripari vállalkozásáról beszélünk, amely napjainkra véglegesen

beírta a Yatsan nevet a virtuális matrac-naptárba. A Yatsan gyár Törökország egyik legnagyobb és talán

legkorszerűbb matracgyártó üzeme, amely a maga 60 000m2 alapterületével bármilyen mércével is

mérve óriásinak számít. Minden Yatsan termékek -értsük ide a matracokat és az egyéb kárpitos

termékeket is- a kifogástalan minőség, az elegáns megjelenés, az innováció jellemez úgy, hogy a

Yatsan matracok még így is a megfizethető árkategóriában maradnak. Természetesen a Yatsan
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matracok nem tartoznak a legolcsóbb matracok közé, viszont garantálható, hogy egy fillérrel sem kell

többet fizetni egy ÍYatsan matracért annál, mint amennyit ér. A Yatsan történet végtelenül egyszerű:

gyártsunk szép termékeket, legyünk innovatívak design és szerkezeti delépítésben, gyártsunk

költséghatékonyan és ezeket az elveket ne adjuk fel soha. A Yatsan matracok a világon mindenhol

ismertek és elismertek, hiszen a több millió elégedett lakossági vásárlón túl olyan neves és híres

vállalatok is a Yatsan termékeit használják, mint a Sheraton, a Max Royal vagy a HIlton szállók több

egysége. A matracmárkák között -főként a rugós matracok esetében- nagyon fontos mérföldkő az

úgynevezett szálloda projekt, hiszen mérhető presztízs értékkel bír egy-egy nevesebb szálloda

meghódítása. Nem csupán azért, mert egy szálloda sok matracot vásárol. Leginkább azért fontos

mindenkinek, mert szakmailag nagyon nagy kihívást jelent, hiszen egy sor követelménynek kell

megfelelni ahhoz, hogy a Yatsan matracokhoz hasonlóan egy-egy matrac típus vagy matrac márka

bekerüljön egy nevesebb szállodába. Első sorban a minőség és az ár aránya, ami kiemeli a Yatsan

matracokat a többi versenytárs közül, hiszen a szállosai igénybevétel az egyik legnagyobb terhelés, ami

egy matracot érhet. A Yatsan márka tehát napjainkra a világ egyik meghatározó matrac és kárpitos

termék márkája lett, nem véletlen, hogy a világ legnagyobb vállalatainak, a világ egyik legismertebb

matrac márkájának a Tempur matracok forgalmazását is Törökországban a Yatsan vállalat végzi már

hosszú évek óta. És a matracmárkák között a Tempur sem az egyetlen nemzetközileg is ismert matrac

márka, hiszen a Yatsan márkán kívül a szintén ismert King Koil és a Serta matracok is a Yatsan

óriásvállalat gondozásában vannak. Amennyiben Ön egy Yatsan matracot vásárol -és higyje el: a

Yatsan matrac választékban a keménytől az amerikai típusú puha ágyakig mindent megtalál majd a

Yatsan matracok között- feltétlen minőséget, gyönyörű megjelenést, kifogástalan gyártást és

kivitelezést és szinte páratlan ár-érték arányt vásárol magának. A Yatsan márkával Ön egy ismert és

elismert nemzetközi matracot vásárol, hiszen a több, mint 35 országba szállító Yatsan a világon szinte

minden fontosabb országban jelen van. Hogy csak egy-két példát említsünk Önnek: Németország,

Ausztrália, Egyesült Arab Emirátusok, Belgium, Dánia, Palesztina, Franciaország, India, Horvátország,

Hollandia, Anglia, Irán, Izrael, Svédország, Svájc, Spanyolország, Olaszország, Izland, Ciprus, Kuvait,

Lettország, Líbia, Litvánia... És végre Magyarországon is! Ismertje meg a Yatsan páratlan minőségét és

engedje meg magának azt a luxust, hogy valóban csak a matracért fizet. Pihentető alvást és kellemes,

örömteli ébredést kíván Önnek: a Yatsan.

MIK AZOK A ZSÁKRUGÓS MATRACOK?

a bonell elavultságát és korszerűtlenségét felismerve a gyártók kifejlesztették a zsákrugót (másnéven

táskarugót vagy tasakrugó), amelynek elve, hogy a rugótestek kisebb méretűek és egy kis textil

tasakba bevarrva majdnem függetlenül mozognak egymástól. Ez természetesen sokkal jobb, mint

elődje, de pontrugalmasságban még mindig messze elmarad a habmatracoktól, nem beszélve arról,

hogy a zsákrugós matracok árfekvése nem éppen a legkedvezőbb. Természetesen a zsákrugós

matracok ergonómiai alakíthatósága klasszisokkal meghaladja a bonell rugós matracokat, azonban a

megfelelő zónázott kialakítás csak a felsőbb kategóriákban található meg. És még mindig ott tartunk,

hogy egy fémhalmazzal az ágyunkban alszunk együtt, amely kisérletileg bizonyított módon felerősítheti

az elektroszmog káros hatásait és a föld egészségtelen sugárzásainak felerősítésében is kiemelkedő

szerepe van.

 

MATRAC ERGONÓMIAI ZÓNÁK

Rugós matracok között sem minden rugós matrac zónás, legalábbis nem biztos, hogy valódi ergonómiai

zónákról beszélhetünk. A bonell rugós és zsákrugós matrac esetében a 7 zónás kialakítás más-más

rendszeren alapul és egyáltalán nem biztos, hogy valódi, funkcionálisan is használható ergonómiai

zónákat kapunk, hiszen az ergonómiai zónák feladata egy matracban a differenciált alátámasztás lenne,

a test különböző tulajdonságú és súlyú szelvényeinek egyenletes, de megkülönböztetett alátámasztása.

A zsákrugós matracok esetében ezt a szelvényezést például különböző erősségű rugók váltott
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elrendezésével egyszerű elérni, de a bonell rugós matracok esetében ez nem valósítható meg. MIért? A

bonell rugós matracok bonell váza homokóra alakú rugótestelből áll, amelyek egymés mellé kerülnek és

a gyártás során mindegyik rugótetet a szomszéd rugó testtel erősen összerdótoznak. Ennek

köüszönhetően egy együtt mozgó rendszert kapunk, hiszen egy egy ponton történő termelés esetén a

terhelt (benyomott) rugótest nem lesz képes önállóan elmozdulni, mint a zsékrugó, hanem a benyomott

rugótesttel együtt az összes többi rugótest is benyomódik, minél közelebb van a terhelt rugótesthez,

annál mélyebben, minél távolabb van, annl kevésbé. Ezt a matrac szakma síkrugalbas felületnek hívja

és a legkevésbé alkalmas arra, hogy a testet egyenletesen és differenciáltan alátámassza. Hogy a rugós

matracok presztízsét emeljék, kitalálták a zónás rugós matracokat, így elméletileg lehet kapni 5 zónás

és 7 zónás bonellrugós matracokat. Sajnos azonban csak elvileg, mivel ezeknek az úgynevezett

zónáknak semmilyen jelentősége nincs azon kívül, hogy a matrac egészét keményebbé teszik. A

leggyakoribb ilyen zónás kialakítás a bonell matracokban, hogy a matracon keresztbe a rugósorok közé

van kókuszlapot vagy 3-5cm vastag szivacs lapot tolnak be. Ebből a zónaszám szerint akár 5-7 is lehet

egy matracban. A matrac keményebb lesz tőle ugyan, de ugyanúgy együtt fognak mozogni a

rugótestek, ugyanúgy egy síkban hajlik majd az egész rendszer -csak keményeb, feszesebb lesz tőle a

matrac.

A termékképen látható matracot tartó szállodai boxok nem tartozékai a matracnak, azok nem képezik

az ajánlat részét!
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