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Duality Allegro luxus zsákrugós matrac

Méretek

140*200cm: 388900 Ft Akciós ár: 282900 Ft

160*200cm: 428900 Ft Akciós ár: 306900 Ft

180*200cm: 466900 Ft Akciós ár: 329900 Ft

200*200cm: 499900 Ft Akciós ár: 349900 Ft

Részletes leírás:

Duality Allegro luxus zsákrugós matrac

 

Duality Allegro luxus zsákrugós matrac a 21 éves gyártói tapasztalattal rendelkező Rottex gyár legújabb

fejlesztése. A Duality Allegro luxus zsákrugós matrac egy megjelenésében elegáns, amerikai típusú

férfi/női oldalas luxus matrac. A 25 cm vastagsággal rendelkező zsákrugós matrac mindkét kényelmi

réteg egy kiváló minőségű hideghab komforthab. A Duality Allegro luxus zsákrugós matrac komforthab

kényelmi rétegének óriási szerepe van a nyomáscsökkentésben és a hűsítő, egészséges alvási

környezet biztosításában. A Duality Allegro luxus zsákrugós matracban található rugók kiváló minőségű

német acélrugókból készülnek. A Duality matracban lévő HR hideghab alapanyag a többi Allegro

matracban található habokhoz képest egy magasabb kategóriás komforthab. A Duality Allegro luxus

zsákrugós matracban lévő zsákrugók egyenként felveszik a test vonalát a hideghab/komforthab

kényelmi réteg pedig nagyban hozzájárul a rugalmas dinamikus formakövetés biztosításához. A Duality

Allegro luxus zsákrugós matrac női oldala oldalt fekve nagyon kényelmes az ergonómiai zónáknak és a

zsákrugók rugalmasságának köszönhetően egy szélesebb vállú embernek is maximális kényelmet nyújt.

Deréktájon és a vállrésznél oldalt fekve nagyban hozzájárul a nyomáspontok kialakulásának

megszüntetéséhez. A pihentető alvás egyik legfontosabb hozzátartozó része az optimális vérkeringés.

A Duality Allegro luxus zsákrugós matrac keményebb (férfi oldal) háton fekve tökéletes, határozott

alátámasztás nyújt, felveszi a test görbületeit. Az Allegro Duality matrac rendelhető egyben kemény és

egyben középkemény kivitelben is. A gerincoszlop alátámasztásánál óriási szerepe van a kemény de

formakövető komforthab kényelmi rétegnek. A Duality Allegro luxus zsákrugós matracot ajánljuk

kipróbálni mindenkinek aki jó alátámasztással rendelkező, kényelmes jó ár-érték arányú zsákrugós
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matracot keres. Duality Allegro luxus zsákrugós matrac 10 év gyártói garanciával a hazai gyártású

zsákrugós matracok csúcsa a férfi/női oldalas kialakításnak köszönhetően.

Duality Allegro luxus zsákrugós matrachuzat

Az Allegro matrachuzatok gyártásánál nagy figyelmet kapott a természetes anyagok használata a

matracok kiváló szellőzése a nedvességelvezetés szempontjából. Az Allegro matrachuzatok kikészítése,

megjelenése megnyerő. Nagy figyelmet kapott a dizájn, többféle mintázatú steppelést figyelhetünk

meg. Az Allegro matracok élvarrott huzattal rendelkeznek, minőségi hurkolt kelme tűs steppelőgéppel

steppelt. Az Allegro matrachuzatok egészséges alvási környezetet biztosítanak, amely nagyban

hozzájárul a maximális pihenéshez.

 

 

Rottex cégtörténet

A Rottex cégcsoport immáron két évtizede állít elő matracokat, így a hazai matraciparban ők tudhatják

magukénak a legrégebbi matracgyártó titulust. Kétség nem férhet hozzá, hogy a Rottex ma az egyik

legnépszerűbb magyar rugós matracokat gyártó vállalkozás. A gyártási múlt és a több mint egymillió

eladott termék méltán fémjelzi a magyar gyártási tradíciót. A hazai matracüzemmel rendelkező Rottex a

hosszú évek gyártói tapasztalatát, szakképzett dolgozóit és minőségi alapanyagait állítja szembe más

matracgyártókkal, melyeknek köszönhetően nem csak a hazai, de a legtöbb külföldi gyártót lesöpri. A

Rottex matracok gyártásánál Európa legjobb alapanyag gyártói biztosítják a kívánt minőséget.

Alapanyagaik nagy részben természetes anyagok, melyeknek köszönhetően mind a rugós matracok,

mind a biomatracok iparát is bitorolja. Az állandó fejlesztéseknek és bővítéseknek köszönhetően 2008

óta nem csak Magyarországot, de számos külföldi országot is képesek ellátni matracaikkal, úgy, mint

Németország, Ausztria, Hollandia, Horvátország, Szlovákia, Belgium, Románia, és a skála csak egyre nő.

A hagyományos, bonell rugós matracok mellett a speciális zsákrugós, más néven táskarugós matracaik

is igen népszerűek. A vákuummatracok között találhatunk hideghab, illetve emlékezőhabos matracokat,

melyek a speciális csomagolási technikának köszönhetően nem csak kényelmesek és egészségesek, de

szállításuk a lehető legegyszerűbb. A biomatrac kínálatuk is igen széles, az egyszerű kókusztól kezdve,

a latex-kókusz matracokon át egészen a kókusz-hideghab matracokig rengeteg szendvicsszerkezetű

matrac fellelhető. Ezen anyagok eltérő felhasználási aránya adja meg a matracok szerkezetét, ami

biztosítja a megfelelő alátámasztást és a pontos formakövetést, nem utolsó sorban pedig tökéletes

komfortérzetet nyújt. A Rottex matracok talán annyira nem ismertek egy átlagos magyar ember

számára csak akkor ismerkedik meg vele, ha matracot szeretne vásárolni hiszen ezek a termékek

nincsenek agyonreklámozva, itt csupán egy jó matracot kapunk, jó áron. A matracok árai úgy vannak

kalkulálva, hogy egy átlagos fogyasztó is könnyedén megvásárolhatja. A Rottex matraccsaládjaiban

eltérően vállal garanciát termékeire, így a 3 évtől egészen a 10 éves jótállásig bármivel találkozhatunk,

minden csupán termékfüggő. A különleges textíliából készített matrachuzatok mindegyike antiallergén,

mely meggátolja a poratkák és egyéb baktérium illetve gombatelepek megtelepedését matracunkban,

ezzel is biztosítva egy megfelelő alvási környezetet a számunkra. A legtöbb matracuk fix huzatos, de

találhatunk közöttük levehető és mosható változatokat is. A Rottex matracokat ajánljuk mindazoknak,

akik olcsó, megbízható, strapabíró és felsőkategóriás matracot keresnek.
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Zsákrugók

 

-kiváló formakövetés és súlyeloszlás

 

-nincs áthullámzás, ott süpped ahol kell

 

-a test pontjait egymástól függetlenül leköveti

 

-az egy rugóra eső súly csökken a bonellrugóval ellentétben

 

-hosszú élettartam

 

-nagyon jól szellőznek a táskarugós matracok

 

 

Életünk 1/3-át alvással töltjük, ezen oknál fogva sokat számít, hogyan töltjük az éjszakákat az

ágyunkban! Az alvás minősége hozzájárul a következő nap sikerességéhez valamint hosszú távon az

egészség megőrzéséhez. Ha fekvőhelyét nem megfelelően választja meg, akkor az gerincbántalmakhoz

vezethet!

 

Hideghab

Mi is az a hideghab? A hideghab alapanyag egy speciális poliuretán hab, ami minden követelménynek

tökéletesen megfelel. Könnyű, légáteresztő, formatartó, hosszú élettartamú és remekül formálható.

A hideghab úgyszintén egy gyűjtő fogalom, ez alá rengeteg habanyag tartozik, mint egy nagy család. A

normál haboktól kezdve, az emlékező habokon át, egészen a nagy rugalmasságú HR habokig, mind

hideghabról beszélünk. A hideghabok sűrűsége a legfontosabb. Minél sűrűbb a habanyag, a matrac

annál erősebb és tartósabb.

Ez után következik a matracok keménysége. Itt a vásárló igénye kerül leginkább előtérbe, hiszen

mindenki más-más keménységű matracon szeret feküdni. A hideghabok pontrugalmasságukból

adódóan tökéletes alátámasztást nyújtanak, pontosan követik a test vonalát, ezáltal egy egészséges

alváskörnyezetet biztosítanak.
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A megfelelő keménységű és sűrűségű matraccal több évtizedig aludhat kényelmesen, megelőzve a

kellemetlen hát és derékfájást, és az ezzel járó egyéb egészségügyi gondokat.

 

Kulcsszavak: férfi női oldalas matrac, matrac akció, zsákrugós matrac, 7 zóna, aktív gerinctámaszt,

táskarugó akció, megjelenés, memory, hideghab, svájci technológia, kiváló minőség, 10 év garancia,

külföldi matracok, legjobb matrac, kényelmes matrac, 7 zónás matrac, matrac, 6 cm memory+zsákrugó,

premium kategóriás zsákrugós matrac, matrac akció Gigamatrac, Gigamatrac webshop, Memory foam

zsákrugós matrac, 6 matrachuzat, szövött kelme huzat, magyar termék, svájci licensz alapján készült

matrac, Rottex Allegro Duality, Rottex zsákrugó, Rottex memory, Rottex matrac akció, Rottex matracok,

Rottex luxus matrac, memory zsákrugó matrac, táskarugós matrac, akció Rottex, Rottex Duality, Dupla

oldal matrac, Kétoldalas matrac

 

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, olcsó matrac, ágybetét, rugós matrac, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, Rottex matrac, Rottex akció,

Rottex webáruház, Rottex olcsón, Antiallergén, Magyar termék, 
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