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Méretek

80*200cm: 181900 Ft Akciós ár: 108900 Ft

90*200cm: 204900 Ft Akciós ár: 122900 Ft

100*200cm: 226900 Ft Akciós ár: 135900 Ft

140*200cm: 314900 Ft Akciós ár: 188900 Ft

160*200cm: 359900 Ft Akciós ár: 215900 Ft

180*200cm: 404900 Ft Akciós ár: 242900 Ft

200*200cm: 448900 Ft Akciós ár: 268900 Ft

Részletes leírás:

Ceriflex Energy Memory Vákuummatrac 

 

A Ceriflex Energy Memory kiváló minőséget képvisel a vákuummatracok világában. A 22 cm vastag

Ceriflex Energy Memory matrac kiváló minőségű memory foam és Elioflex hideghab anyagokból tevődik

össze. A Ceriflex Energy Memory matrac Meditterán hangulatú megjelenésével, egyedi terméket

képvisel a magyar matracpiacon. Feszes de kényelmes komfortot nyújtó, nagy teherbírású olasz matrac.

Homeopatihic Natural Energy huzatban bele steppelt memory réteg a nagy teherbírás mellett fokozza a

kényelmi érzetet. A Ceriflex Energy Memory matrac tartóhab rétegét a kiválóan szellőző Elioflex nagy

rugalmasságú hideghab biztosítja. Az Elioflex hideghab rugalmassága hasonló a latex habok

rugalmasságához, de sokkal jobban szellőző habok és súlyra is jóval könnyebbek. Latex matracokat

ritkán gyártanak 22 cm vastagságban, ha igen, akkor árban kb. 2-3 szeresse egy hideghab-memory

matracnál. A latex-kókusz-memory matracok súlyra nagyon nehezek, tehát ha valakinek korábban latex-

kókuszos matraca volt, akkor egy ilyen könnyen forgatható habmatrac, mint a Ceriflex Energy Memory,

felüdülés lesz a hálószobában. A Ceriflex Energy Memory 22 vákuummatrac forgatható fülekkel van

ellátva, egy idősebb ember számára is könnyen mozgatható a matrac. Az Elioflex hideghabon lévő

Energy Memory-hab miliméterre pontosan felveszi a test vonalát, tehermentesíti a gerincet, ellazítja az

izmokat és jó hatással van az ízületekre. A Ceriflex Energy Memory igényes olasz megjelenése, a

Homeopatihic Natural Energy természetes alap anyagokból készült matrachuzatnak köszönhető. Aki egy

feszesebb, ár-érték arányban kiváló, jó minőségű memory matracra vágyik, megtalálta a legjobb
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választást a Ceriflex Energy Memoryban.

 

Matracmag:

A Ceriflex Energy Memory 22 cm vastag memory foam vákuummatrac az alábbi összetevőkből áll:

1. Jó minőségű 15 cm Elioflex hab tartóréteg

2. 3 cm memory foam réteg

3. 2 cm dizájnos Homeopathic Natural Energy huzatban bele steppelt 2 cm memory foam réteg. 

15+3+2+2=22

 

 Matrachuzat:

A tökéletes és nem túlzó olasz design minden egyes Ceriflex matracban megjelenik. Nincs ez

másképpen az Energy Memory matracok esetében sem, hiszen a vastag és jó minőségű matrachuzat a

különlegesen és kényelmesen feszes emlékezőhab komforton túl a matrac egyik ékessége. A különleges

Homeopathyc Natural Energie matrachuzat élettani hatásait tekintve egy további különlegesség a

matracpiacon, hiszen napjainkban már alig találunk olyan matrachuzatokat, amelyek akár jelentős

mértékben hozzájárulhatnak egészségünkhöz, lelki állapotunkhoz és éjszakai regenerációs

folyamatainkhoz. Ezekben a feladatokban nyújt megoldást a Homeopathyc Natural Energie matrachuzat

funkcionális szövete.

 

 

 

 

A Ceriflex matracgyártás története

 

A Ceriflex matrac márka félszáz éve jelen van az olasz minőségi matracgyártás területén. A

vákuummatracok családjában felső kategóriás minőséget képviselnek a Ceriflex matracok, ahol a

mediterán hangulat keveredik a tradícióval és az olasz divatvilágból már megtapasztalt ízlésvilággal. A

Ceriflex matracok kifejlesztése a piaci igényekhez és a vásárlói elvárásokhoz igazodik, így bárki

megtalálhatja a saját alvás szokásainak megfelelő matrac típust, kiváló ár-érték arányban. A kiválasztott

matrac lehet alacsonyabb árkategóriájú matrac, kemény vákuum matrac, nagy teherbírású és tökéletes

alátámasztást nyújtó vastag, erős matrac vagy emlékezőhab matrac. A Ceriflex matracok között

mindenki megtalálja a legmegfelelőbb terméket 10 év garanciával. A Giuseppe Merafina irányítása alatt

álló vállalat Dél-Olaszországban Foggia és Bari között Cerignola városában található és ez a mediterrán

hangulat a matracok külső megjelenésében is visszaköszön. Modern megjelenés, elegáns minták és

kompromisszumot nem tűrő minőség. A minőségi alapanyagok, a nagyon szigorú gyártástechnológia

Nyugat-Európában is népszerű matrac márkává tette a Ceriflex nevet. A Ceriflex több évtizede a
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nemzetközi matracpiacon, a vákuummatracok világában egy ismert, elismert márkanév. A minőség és a

megbízhatóság, évtizedek alatt meghozta gyümölcsét és napjainkra a Ceriflex márka már

Magyarországon is kapható.

 

Ceriflex matracok a minőségi alapanyagokon túl a csomagolásnak köszönhetően könnyen szállítható

termékek, amely egy gyors vásárlásnál csak további előnyt jelent. Olaszországban nem csak a 2000

éves Pantheon szomszádságában elfogyasztott kávé, a Bolsena-i tó partján készült pizza és a tűzpiros

Ferrari számít minőségnek, hanem a vákuummatracok bölcsője is itt van. Olaszországban több, mint 50

éve Giuliano Magni gyárában, a Magniflex márka gyártotta az első vákuumcsomagolt matracokat a

nagyvilág számára. A vákuum matracok tulajdonságai és a vákuum csomagolás megköveteli a minőségi

alapanyagok felhasználását, hiszen a többtonnás prés után az összepréselt matracnak vissza kell

nyernie eredeti alakját, formáját, cellaszerkezetét. Giuliano Magni ezzel nem csak a matracok árát

emelő szállítási- és raktározási költségeket csökkentette a vásárlók számára, hanem a vákuummatracok

megjelenésével egy új világképet hozott a matrac területén. Ceriflex típusok: Ceriflex Orthopedic,

Ceriflex Classic Hard, Ceriflex Selena Comfort, Ceriflex Natural Wash, Ceriflex Energy Memory, Ceriflex

Wool Extra, Ceriflex Classic Memory, Ceriflex Pocket Exclusive

 

Elioflex hideghab

Az Elioflex hideghab nyitottcellás szerkezetű matracipari alapanyag. Speciális habosítási technológiával

készül, víz hozzáadásával egy homogén elrendezezésű cellaszerkezetet alkot. Az Eliflex hideghabok

28-32kg/m3 tömegsűrűségűek, ezáltal kifejezetten stabil, nagy teherbírásra képesek. Az Elioflex

habanyag egyik legfontosabb tulajdonsága a cellaszerkezet kivételesen vastag cellafalának köszönhető,

amely az átlagosnál nagyobb cellákat alkotja. A nagy, nyitott cellás szerkezet, kiváló szellőzést biztosít a

matracnak. Az Eliflex habok pontrugalmassága nagyban hasonlít a latex habokhoz. Formakövetésben és

alátámasztásban kiváló komfortot nyújtanak. A különleges vákuumcsomagolási igény alapvetően arra

készteti a matracgyártókat, hogy a nagynyomású présben összepréselt matracot az eredeti

térfogatának 15-20%-ára préseljék össze. Az Eliflex hab minőségének köszönhetően a csomagolás után

kiváló cellaszerkezetének köszönhetően visszanyeri eredeti alakját és keménységét. Az ökológiai

hatásokat vizsgálva már-már természetes, hogy egy matracgyártásra használt alapanyag legyen CFC

mentes, ami annyit jelent, hogy sem a gyártás során sem pedig a késztermék nem tartalmaznak klór- és

fluortartalmú szénhidrogéneket. Egy termék klór- és fluor mentessége környezetünk védelme

érdekében nagyon fontos, hiszen ezen vegyületek jelentős mértékben károsítják a Föld káros

sugárzásaiban kiemelkedő védelmet nyújtó ózon réteget.

 

Memory Foam

A memory foam (emlékező hab) viszkoelasztikus anyagotmemory a 70 es években Amerikában

fejlesztették ki az űrkutatás keretein belül nyomáscsökkentési céllal, és a 90-es évektől indult hódító

útjára. A memory foam olyan viszkoelasztikus nyitott sejtszerkezetű anyag, amely a test

hőmérsékletére meglágyul és így tökéletesen felveszi a test formáját és alátámasztja ellennyomás

nélkül (elnyeli a nyomást). A nyitott sejtszerkezet lehetővé teszi, hogy a matracban szabadon áramoljon

a levegő és megtartsa a test hőmérsékletét, de ne melegedjen túl. A nyomás megszűnése után lassan

nyeri vissza eredeti formáját. A Memory foam előnye, hogy a test nyomásának elnyelésével ellazulnak a

nyak-, váll- és a hátizmok (megszűnik az elfekvés, ízületi fájdalmak, zsibbadás, fejfájás), jobb lesz a

vérellátás. A különböző összetételű és sűrűségű memoryhab matracok úgy lettek kialakítva, hogy alvási

szokásokhoz alkalmazkodva (hát-,has-, oldalt fekvés) megfelelő pozícióban maradjon a gerinc a deréktól
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egészen a fejrészig. Egy kényelmes memory matracon való pihenéskor csökkenhet a

helyzetváltoztatások száma, így mélyebb alvást biztosít és javul az alvás minősége.

Memory Foam hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus anyag, amely poliuretánból készült. A Memory

Foam hőmérséklet-érzékeny, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll

a változásnak) van, azaz megkeményedik a hab, míg a magasabb hőmérsékleten meglágyul és

formakövetést biztosít. Nyomásra érzékeny anyag, képes a testvonal követésre milliméter pontosan,

mondhatjuk úgy is, hogy egy "öntőminta" (a segítség ebben a test hője) A test görbületeit körül veszi a

memoriahab miközben egyenletes alátámasztást biztosít a gerincnek és legnagyobb nyomáspontokat

minimalizálja a váll-, csípő-, térd-, és a fejrésznél.

NASA Memory Foam

Az első ismert Memory habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA űrrepülőgép üléseihez, hogy

megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és leszállás közben. Ez soha

nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat amit ma találunk az

üzletekben, és ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban folytatják az örökségét

amit a NASA elkezdett fejleszteni.

Az emlékező hab (Memory Foam) matrac a felhasználók körében számos előnnyel jár. A

legnyilvánvalóbb, hogy a nagyobb kényelem elérésénél, csökkentett nyomás nehezedik a testre és a

gerincre. A memóriahab matracot használók már bizonyították, hogy a használat során egyre több

alvásnak az a ciklusa amikor az úgynevezett DELTA és Rapid-Eye Movement REM (ez a mély alvás,

ilyenkor álmodunk) fázisa van, és a (Non-Rapid-Eye-Movement, NREM) az kevesebb, és végül is egy jobb

minőségű alvást kapunk. Más szóval, azt tapasztalhatjuk, hogy többet pihenünk kevesebb idő alatt a

memória hab matracon, mint a hagyományos matarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ekkor is

különösen hasznos lehet, mert hipoallergén és a por atka ellen is kitűnő. Az emlékező hab (Memory

Foam) matrac használok számára jelentős előnyöket jelent ez a hab, különösen azoknak akik rossz

vérkeringés, fibromyalgia, vagy csontritkulásban szenvednek.

 

 

Vákuummatrac kibontása

Vákuummatrac kicsomagolása nem egy bonyolult dolog, ha betartjuk a következő 3 szabályt, ami

magától ertetődő elemekből áll.

1. A legfontosabb, hogy amennyiben termékünk visszavásárlási garanciával érkezett, vonatkozik-e a

visszavásárlási garancia akkor is, ha a matracot kicsomagoljuk. A gigamatrac.hu webáruház jellemzően

nem kereskedik olyan matracokkal, amelyeknél a visszavásárlási garancia feltétele, hogy a terméket

nem szabad kicsomagolni, hiszen pontosan a matrac próbája lenne a lényeg az ilyen extra vállalásoknál.

 

 

2. A vákuummatrac csomagolása alapvetően két elemből, két rétegből áll, ami egészen egyszerűen a

csomagolási technológiából ered. A kész matracot a matrac üzemben behúzzák egy méretben igazodó

két végén nyitott fóliatömlőbe, egy prés ránehezedve a matracra összenyomva azt és kiszorítva belőle a

levegőt, majd összenyomott állapotban lehegesztik a két végét, hogy a levegő ne tudjon
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visszaáramolni. Ezt követően henger alakúra csavarják és kap egy külső csomagolást a matrac. A

Vákuummatrac kicsomagolásánál mindkét fóliát egymás után el kell távolítanunk. Tegyük ezt egy

ollóval vagy egy késsel nagyon elővigyázatosan, nehogy megsértsük a matracot.

3. A Vákuummatrac kicsomagolva egy furcsa, lapos valami lesz, amiről első ránézésre nehéz elképzelni,

hogy valaha matrac lesz belőle. A cellaszerkezetből kiszorított levegő már a kibontásnál kezd

visszaáramolni a matracba. A matrac cellaszerkezete szép lassan az összepréselt állapotból kezd

visszaállni az eredeti (préselés előtt előtti) alakjára. A matrac lassan elkezdi visszanyerni eredeti

formáját. A belső cellaszerkezet épségének megőrzése érdekében meg kellene várni, hogy a matrac

teljesen az eredeti formájára visszaálljon, nehogy a még deformált cellaszerkezet a terhelésnek

köszönhetően sérüljön. Amennyiben a használati utasítás másképpen nem rendelkezik általánosan

20-24 óra kell ahhoz, hogy a matracok belső szerkezetében is végbemenjen ez a visszaalakulási reakció.

 

 

Kulcsszavak: akciós matrac, olcsó memory matrac, nagy teherbírású matrac, akciós áron kapható,

memory matrac visco matrac, vákuumcsomagolt matrac, elioflex hab, hideghab+memory, 10 év

garanciával, tartós matrac, jól szellőző, szellőző memory, könnyen szállítható memóriahabos matrac,

emlékező habos matrac, akciós memory ágybetét, ágymatrac memoriával, memóriás matracok, Ceriflex

matrac akció, akciós memory több év garanciával, gerinceseknek matrac, gerincsérvre matrac,

hátfájásra gyógymatrac, tempur memory matrac, akció Gigamatrac webshop matrac, Gigamatrac

Dunakeszi matrac, 

Címkék

memory, matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, vákuum matrac, BestDream, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus,

emlékezőhab matrac, biomatrac, latex, hab, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, memóriahabos matrac, memory matrac,

memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam, memóriahab, Luxus memory, Hideghab akció, Antiallergén, matrac gerincsérvre, 
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