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Ceriflex Levander Vákuummatrac

Méretek

80*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

90*200cm: 158900 Ft Akciós ár: 94900 Ft
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140*200cm: 258900 Ft Akciós ár: 154900 Ft

160*200cm: 274900 Ft Akciós ár: 164900 Ft

180*200cm: 291900 Ft Akciós ár: 174900 Ft

200*200cm: 308900 Ft Akciós ár: 184900 Ft

Részletes leírás:

 

 

Ceriflex Levander Vákuummatrac

 

A Ceriflex Levander matrac határozottan kemény komfortot biztosít és kiváló minőségű alapanyagok

felhasználásával készül. A jól szellőző elioflex alapanyag speciálisan rugalmas és formakövető. A

Ceriflex Levander 27 a vákuummatracok világában a matracmag vastagság és az igényes olasz

formatervezés együttesével, egyedi terméket képvisel a matracpiacon. A matrachuzat igényesen

steppelt, antiallergén levendula kikészítésű. A Ceriflex Levander matrac belső szerkezete, több

különböző keménységű speciális hideghab rétegből áll. A Levander matrac közepében lévő nagyon nagy

sűrűségű HR hideghab réteg adja a matrac ortopéd alátámasztását. A több különböző keménységű

habrétegnek köszönhetően egy nagy súllyal kb. 140-150 kg-val rendelkező embernek is határozott

alátámasztást biztosít. A Ceriflex Levander matracnak a komforthab rétege megakadályozza a nagyobb

súlyú embereknél a nyomáspontok kialakulását. A természetes alapanyagok felhasználásával készült

levendulás matrachuzat stersszoldó és antibakteriális hatású.

 

Matracmag: Ceriflex Levander Vákuummatrac egyedülálló speciális, nagy nyitott cellaszerkezetű jó

minőségű Elioflex hideghab anyagból áll. Az Elioflex habnak köszönhetően a matracmag rugalmas,

microcellás szerkezetének köszönhetően, jól szellőző tulajdonságokkal rendelkezik. A Ceriflex Levander

Vákuummatrac több rétegből álló extra keménységű és vastagságú vákuumcsomagolt matrac.

Matrachuzat: A természetes alapanyagok felhasználásával készült levendulás matrachuzat stersszoldó

és antibakteriális hatású. Nagyon jó szellőző, egészséges alvási környezetet biztosító antiallergén

matrachuzat, kiváló komfortérzetet nyújt a hálószobában. A levendula illatát a kényelemmel társítják, és

az aromaterapeuták régóta használják a depresszió és az idegrendszeri betegségek kezelésében.Habár

a hivatalos orvostudomány szerint az aromaterápia egy be nem bizonyított terápia, amelynek csak

annyi az előnye, hogy látszatgyógyszer hatással rendelkezik. Egy Japánban végzett tanulmány nemrég

pont az ellenkezőjét bizonyította be. A tanulmány szerint, amely az American Chemical Society's Journal

of Agricultural and Food Chemistry című folyóiratában jelent meg, a linalol illatösszetevő belégzése

normál szintre csökkentette a stressz által megnövekedett fehérvérsejtek és nyiroksejtek szintjét (a

fehérvérsejtek és a nyiroksejtek az immunrendszer fontos elemei). Arra hivatkoztak, hogy a levendula

az a növény, amely a legnagyobb koncentrációban tartalmaz linalolt. 

A levendula mint természetes gyógyszer:

Számos tanulmány bebizonyította, hogy a levendula illóolajai sok betegség esetén hasznosak, például a
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migrén, a fejfájás, a depresszió, a szorongás, a hangulatingadozás, a félelem és a kimerültség

kezelésében. A levendula terhesség közben is használható és rájöttek, hogy hasznos lehet az ekcéma és

a bőrgyulladás kezelésében is. A levendulát továbbá mellrák, májrák és léprák kezelésére is használják.

A következő betegségek esetében is használják a levendulát: szív palpitáció, ízületi gyulladás, ájulás,

neuralgia, szédülés, álmatlanság, epilepszia és más rohamok, reuma, izomfájdalmak, ficamok,

felfúvódás, hasfájás, hányinger, hányás, fogfájás, pattanás, sebek, kígyómarás, rekedtség, hang

elvesztése, allergiák, leégés és napszúrás, tályog, hajhullás, asztma, ótvar, rovarcsípések, kelések,

égések, hűlés, bélgörcs, köhögés, hólyaghurut, fülfájás és légúti fertőzések.

 

 

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 Phanteon 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.

Ceriflex Orthopedic, Ceriflex Classic Hard, Ceriflex Selena Comfort, Ceriflex Natural Wash, Ceriflex

Energy Memory, Ceriflex Wool Extra, Ceriflex Classic Memory, Ceriflex Pocket Exclusive 25

Elioflex hideghab

Az Elioflex hideghab nyitottcellás szerkezetűhideghab kocka matracipari alapanyag. Speciális habosítási

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

VÁKUUMCSOMAGOLÁS

A kész matracot egy fóliatömlőbe húzzák, préssel laposra összenyomják (kinyomják belőle a levegőt) és

lehegesztik a két végét, így nem kell a matraccal együtt levegőt (térfogatot) szállítani. Kibontás után a

matrac belső cellaszerkezete visszaáll eredeti struktúrájára és visszaszívja magába a levegőt.

 

Vákuummatrac kibontása

 

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

magától értetődő elemekből áll.

1. A legfontosabb, hogyha 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

visszaáramolni. Ezt követően henger alakúra csavarják és kap egy külső csomakolást 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 kell 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 megvalósuljon a visszaalakulás.
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