
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Matracok » Matracok készletről azonnal » Ceriflex Wool Extra Vákuummatrac

Ceriflex Wool Extra Vákuummatrac

Méretek

90*200cm: 138900 Ft Akciós ár: 82900 Ft

140*200cm: 211900 Ft Akciós ár: 126900 Ft
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160*200cm: 241900 Ft Akciós ár: 144900 Ft

180*200cm: 271900 Ft Akciós ár: 162900 Ft

Részletes leírás:

 *Készleten: 90*200, 140*200, 160*200, 180*200 méretekből!

 *Akció a készlet erejéig érvényes!

 

 

Ceriflex Wool Extra Vákuummatrac

A Ceriflex Wool Extra matrac nagyon jó minőséget képvisel a vákuummatracok világában. A 22 cm

vastag kiváló minőségű Elioflexhab anyagból készült matrac, a téli-nyári oldalas megjelenésével, a

kemény, feszes matarcok között egyedülálló. A feszes komfortot kedvelőknek a matrac, kétoldalas (téli-

nyári) kialakításával is jelzi, hogy egy hosszú élettartamú termékről van szó, amely 10 év garanciával

rendelkezik. Ceriflex Wool Extra Vákuummatrac természetes anyagok felhasználásával készült pamut és

merino gyapjú matrachuzatot a jó minőségű alapanyagok és az elegáns megjelenés jellemzi. A Ceriflex

Wool Extra matracban levő Elioflex hideghab rugalmassága hasonló a latex habok rugalmasságához.

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

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

latex-kókusz matraca volt, akkor egy ilyen könnyen forgatható habmatrac, mint a Wool Extra felüdülés

lesz. A Ceriflex Wool Extra 22 vákuummatrac forgatható fülekkel van ellátva, egy idősebb ember is

könnyen tudja mozgatni a matracot a hálószobában. Aki egy tartós, kemény, jó minőségű, de árban

alacsony kategóriás, könnyen szállítható matracra vágyik, annak a legjobb választás a 22 cm

vastag Ceriflex Wool Extra Vákuummatrac.

 

Matracmag: Ceriflex Wool Extra Vákuummatrac egyedülálló speciális cellaszerkezetű jó minőségű

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

szerkezetének köszönhetően jó szellőző tulajdonsággal rendelkezik. A Ceriflex Wool Extra

Vákuummatrac nevében is rejlik, hogy extra keménységű és jó minőségű vákuumatracról van szó.

Matrachuzat: Jó minőségű matrachuzat téli-nyári oldalakkal rendelkezik. A téli oldalon nagyon jó

minőségű wool's merinó gyapjú van a huzaton a másik oldalon pedig a jó nedvesség felszívó és

-eloszlató aloe verával átitatott pamut. Nagyon jó szellőző kialakítása van a matrachuzatnak, ezáltal

kiváló komfortérzetet, egészséges alvási környezetet biztosít.

 

 

A Ceriflex matracgyártás története

 

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

 

 

 

Kulcsszavak:

matrac, matracok, vákuummatrac, olcsó matrac, olasz matrac, minőségi matrac, 10 év garancia, egyedi

méret, kemény matrac, memory matrac, hideghab akció, hideghab matrac, dizájnos matrac, merinó

gyapjú huzat, aloe vera huzat, Best Dream matrac, gyógymatrac, két oldalas matrac, vastag akciós

matrac, vákuummatrac akció, matracok olaszországból, Ceriflex matracok, matrac nagy súlyúaknak,

formastabil matrac, jól szellőző matrac, matrac ágy nélkül, matrac galériára, olcsó vastag matrac a

földre, Ceriflex matracok

Címkék

matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, vákuum matrac, gyapjú, BestDream, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, latex, hab, akciós matrac,

matrac akció, ágy, ágymatrac, matrac egészségpénztárra, latex matrac, aloe vera huzat, Habrugós hideghab matrac, Rottex vákuummatrac, Hideghab

matrac, Hideghab akció, Antiallergén, vákuummatrac, ceriflex, ceriflex matrac, ceriflex vákuummatrac, wool extra vákuummatrac, ceriflex wool extra, wool

extra, wool extra matrac, 
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