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Ceriflex Hotel Super Strong matrac

Méretek

80*200cm: 80900 Ft Akciós ár: 64900 Ft

90*200cm: 86900 Ft Akciós ár: 69900 Ft

100*200cm: 93900 Ft Akciós ár: 74900 Ft

140*200cm: 194900 Ft Akciós ár: 116900 Ft

160*200cm: 221900 Ft Akciós ár: 132900 Ft

180*200cm: 254900 Ft Akciós ár: 152900 Ft

200*200cm: 279900 Ft Akciós ár: 167900 Ft

Részletes leírás:

 

Ceriflex Hotel Super Strong egy kiváló minőségű, olasz szállodamatrac, amely az egészséges alvási

környezetet hozza el a hálószobánkba. 5 zónás bonellrugós rendszerével és a kiválóan szellőző

vízbázisú hipoallergén komforthabréteggel, minden pontján határozott alátámasztást nyújt a matrac. A

Ceriflex Hotel Super Strong matrac 2,4 mm átmérőjű edzett acélrugókkal, nagy teherbírást és dinamikus

kemény alátámasztást ad. A matrac huzata szélein megerősített, fix élvarrott, hogy határozott, stabil

tartást adjon a mindennapi használat során. A bonellrugós matracokra jelemzően a Ceriflex Hotel Super

Strong matrac is kiválóan szellőzik. A matrac erőssége, hogy egy olyan vízbázisú hideghab kényelmi

réteg nyújtja a határozott de kényelmes alátámasztást, amely nagy légáteresztő tulajdonságokkal

rendelkezik. A matrachuzat kialakítássánál is precíz figyelmet kapott a hipoallergén steccs szálakkal

való megerősítés, amely nagy szilárdságú de puha kötött pamutot tartalmaz. A Ceriflex Hotel Super

Strong matrac belső ventilációját a használat során a bonellrugók és a kiválóan légáteresztő anyagok

összhangja teszi lehetővé. A matracban 300 edzett acélrugó adja a medence és a hát határozott

alátámasztását, a komforthabréteg csökkenti a nyomást a test és a matrac között, a huzatban steppelt

pamut anyag kimondottan finom tappintású és jó hatással van a bőrünkre. A Ceriflex Hotel Super Strong

matrac oldalai nagy szilárdságú hideghabbal van megerősítve, hogy le- és felszálláskor ne

deformálódjon el a matrac széle, határozott keménységet adjon a matracnak. A matrac mindkét oldalán

forgatható fülekkel van ellátva a könnyen mozgathatóság érdekében. A Ceriflex Hotel Super Strong

szálloda matrac, 10 év garanciával a magas minőségnek köszönhetően a legjobb választás lehet a
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bonellrugós matracokat kedvelőknek a hálószobában!

 

 

Összetétel:

Kényelmi réteg: vízbázisú komfort hideghab 400gr/m2 hipoallergén pamut 

Középen: 2,4 mm átmérőjű edzett acélrugók, 300 darab bonellrugó/m2

Alsó réteg (kétoldalas): vízbázisú komfort hideghab 400gr/m2 hipoallergén pamut

A matrac széleinél nagy merevségű hideghab megerősítés

A 23 cm vastagságú matracot téli-nyári kivitelben is lehet rendelni!

   

 

 

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 vákuummatrac, nagy teherbírású és tökéletes

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

mindenki megtalálja a legmegfelelőbb terméket 10 év garanciával. 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

nemzetközi matracpiacon, a vákuummatracok világában egy ismert, elismert márkanév. A minőség az

elegancia 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 minőségi 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 csomagológép által

összepréselt matracnak vissza kell nyernie eredeti alakját, formáját, cellaszerkezetét. Giuliano Magni

ezzel nem csak a matracok árára rakódó szállítási- és raktározási költségeket csökkentette a vásárlók

számára, hanem a vákuum matracok megjelenésével egy új világképet hozott a matrac területén.
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Ceriflex Levander, Ceriflex Orthopedic, Ceriflex Classic Hard, Ceriflex Classic Memory, Ceriflex Selena

Comfort, Ceriflex Natural Wash, Ceriflex Energy Memory, Ceriflex Pocket Exclusive 25, Ceriflex Hotel

Super Strong, Ceriflex Wool Extra

Hideghabokról

A hideghab, mint matracgyártási alapanyag:

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához

alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít- kiváló klíma kiegyenlítô hatást nyújt-

mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját- higiénikus környezetet biztosít- teljesen

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetővé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követő kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elő

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

-egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálvahideghabkocka felveszi testének minden görbületét.

Ez az alakfelvevő folyamat elosztja testsúlyát, és megelőzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását,

melyek főleg a csípő, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, amelyek keringési

rendellenességeket, zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatna

- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a magas páratartalom kialakulását

Mi is az a hideghab?

A hideghab alapanyag egy speciális poliuretán hab, amely minden követelménynek megfelel amit a

matracgyártásban használunk. Könnyű, légáteresztő, formatartó, hosszú élettartamú és remekül

formálható.

A hideghab egy gyűjtő fogalom. A hideghabok lehetnek normál habok, emlékező habok, nagy

rugalmasságú HR habok. A hideghabok sűrűsége és a cellaszerkezetek vastagsága a legfontosabb a

matracok tartósságánál.

Címkék

matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, rugós matrac, hab, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, olcsó ágy,

Cardo matrac ár, aloe vera huzat, Hideghab akció, Antiallergén, matrac gerincsérvre, ceriflex, ceriflex matrac, hotel super strong, ceriflex hotel super strong,

hotel super strong matrac, 
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