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Doubleflex 28 Double Mobil T5

Méretek

80cm: 149900 Ft Akciós ár: 114900 Ft

90cm: 208900 Ft Akciós ár: 124900 Ft

100cm: 209900 Ft Akciós ár: 125900 Ft

Részletes leírás:

A motoros vezérlésű távirányítós elektromos ágyrácsoknál a távirányító segítségével a fej-hát és a

lábrész öt törésponton fokozatmentesen, egymástól függetlenül emelhetők és süllyeszthetők.

Bizonyos matractípusoknál ?latex és lágyhabok- ajánlott, sőt elengedhetetlen a megfelelő ágyrács

használata. Segít a dinamikus mozgások elnyelésében, formakövetést és alátámasztást biztosít. A

rugalmas, funkcionális ágyrácsokat további előnyök kisérhetnek: a mechanikus fej-láb emelhetőségen

keresztülAz ágyrács meghatározó szerepet tölthet be ágyunkban. A matraccal együttesen adják a

fekvőfelület komfortját. Azonban nem mindegy milyen matrac alá milyen típusú ágyrács kerül. A

rugótest nélküli matracok alá rugalmas alátámasztást nyújtó farugós ágyrács ajánlott, a rugós

rendszerű matracok alá pedig leginkább merev alátámasztás.Rugalmas ágyrácsok (farugós ágyrácsok)

első sorban lágyhab matracok (latex, latex-kókusz, HR hab, Dunlopillo Aerial, Aerial Senso), profilozott

hideghab matracok (20cm alatt) és az összes hajlítható matrac 12cm fölött javasoltak.A tapasztalat az,

hogy a helytelen tanácsadásból, vagy a helytelen matractartó-választásból eredő garanciális problémák

elől a gyártók/disztribútorok -jogosan- kihátrálnak, így Ön az esetleges garanciális igényét a legtöbb

esetben még akkor sem érvényesítheti, ha Önnek a kereskedésben nyilvánvalóan rossz alvási rendszert

ajánlottak.A farugós ágyrács egy rendszer egyik eleme (matrac+ágyrács), amelyeket nem érdemes

kevergetni, másféle alátámasztást vásárolni -sőt sok esetben kifejezetten ellenjavallt. (pl. a legtöbb

rugós matracot farugós ágyrácsra tenni, vagy pl. Dunlopillo matracot fix deszka bordára. Ilyenkor a

garancia is többnyire elveszik) Matracvásárlás előtt kérje el a matrac garanciajegyét és győződjön meg

róla, hogy a helyes matractartót ajánlották/választotta termékéhez. Az ágyrács fontos szerepet tölt be,

de célszerű a matraccal együtt kiválasztani, hiszen a fekvőfelület megfelelő komfortját együttesen

biztosítják. A jó ágyrács pontosan ott hajlik meg az alvó test alatt, ahol azt a test súlya diktálja, és

minden egyéb helyen megtámasztja azt. Ám igaz, hogy nem minden ágyrács hajlik, az alátámasztás a

matrac anyagainak pontrugalmasságában rejlik A rossz matrac egyébként nem csak az ember álmát

teszi tönkre, de rongálja a gerincoszlopot is. A matracnak nem szabad se túlságosan puhának, se
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túlságosan keménynek lennie.

 

Minden Doubleflex ágyrács, rugalmas ágyrács, farugós ágyrácsok, deréktájon állítható keresztlécekkel

van ellátva. A 28db többrétegben enyvezett keresztléc hosszú élettartamot biztosít a matracnak. 

 

ágyrács,  ágyrácsok, motoros ágyrács, elektromos ágyrács, távirányítós ágyrács, állítható ágyrács

 

Ágyrácsok

Az ágybordák változatossága elsősorban a matracok fizikai tulajdonságaiból (flexibilitás) és a méreteiből

adódóan változhatnak, persze nagyban függ a felhasználó igényeitől is.Tulajdonságait tekintve

megkülönböztetünk deszka borda, duplasoros, rugalmas fix, rugalmas fej láb emelős, motoros és

moduláris ágyrácsokat.

 

Az ágyrács és a matrac együttesen egy alvási rendszert alkot, amit a megfelelő párosítással lehet

tökéletesíteni.

 

Deszka bordaA 20cm-nél magasabb merevebb matracok alá való, ahol csak tartó szerepet töltenek be,

biztosítva a matrac megfelelő szellőzését. Itt a megfelelő komfortot csak maga a matrac fogja adni, az

alatta deszka borda semmilyen szerepet nem fog betölteni a formakövetést illetően.

 

Dupla sorosLatex tartóbakban elhelyezett lécek, melyeket 10cm-nél nem vastagabb, általában latex

matracoknál alkalmaznak, így a formakövetésről a duplasoros rács gondoskodik, a matrac csak komfort

rétegként szolgál.

 

Alaprugalmas fix, fej láb emelős és motorosA 12 és 20 cm közé eső flexibilis matracok kerülnek ilyen

típusú ágyrácsokra, biztosítva ezzel a megfelelő ergonómiai formakövetést és megnövelve a matrac

élettartamát. Itt még további kényelmi funciókat is igénybe vehetünk, ezzel maximalizálva a megfelelő

komfortot.

 

A matrac és ágyrács rendszereket nem szabad önhatalmúlag variálni. Egy magas, merev rugós

matracot fölösleges rugalmas ágyrácsra tenni, de például egy habmatrac fix deszka bordán is megállja

a helyét.

 

Címkék

ágy, ágyváz, olcsó ágy, akciós ágyak, Ágyrács, farugós ágyrácsok, motoros ágyrács, doubleflex, doubleflex 28, doubleflex 28 motoros ágyrács, double mobil
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t5, doubleflex 28 double mobil t5, double mobil t5 motoros ágyrács, t5 motoros ágyrács, 
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