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Gumotex Arya hideghab matrac

Méretek

80*200cm: 129900 Ft Akciós ár: 99900 Ft

90*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 119900 Ft

140*200cm: 304900 Ft Akciós ár: 182900 Ft

160*200cm: 344900 Ft Akciós ár: 206900 Ft

180*200cm: 383900 Ft Akciós ár: 229900 Ft

200*200cm: 416900 Ft Akciós ár: 249900 Ft

Részletes leírás:

Gumotex Arya hideghab matrac

 

Az Gumotex márka története és napjaink

Az Gumotex márka története 40 évvel ezelőtt indult. Az akkori piaci környezetben a hazai matracpiacon

óriási többségben voltak a rugós illetve a Bio-matracok. AZ Gumotex kezdte a habmatracok bevezetését

a Magyar piacra, kitőrő sikerre. A fejlett alváskultúrával rendelkező országok mint Németország, Svájc

és Ausztria abban az időben túlnyomó többségben habmatracokat értékesítettek. A habmatracok kiváló

tulajdonságaival hamarosan rendkívül népszerűkké váltak hazánkban is. Az Gumotex innovatív

technológiájával, kiváló minőségével és magas szintű szolgáltatásaival hamar rendkívül népszerűvé

vált. Rendkívül alacsony számú reklamáció, és hosszú garanciális idő tette vonzóvá. Az Gumotex a

legnagyobb áruházláncok beszállítója lett, mint a RETZ és az RS. z.

Hideghab matracok

- 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 lehetôvé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat
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pontosan követô kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elô

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

- rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen, a vérkeringést és megfelelô

anyagcserét gátló nyomáspontok kialakulását- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a

magas páratartalom kialakulásátmagas minôség? ortopedikus komfort biztosítja a gerincoszlop helyes

pozícióját

... egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden görbületét. Ez az

alakfelvevô folyamat elosztja testsúlyát, és megelôzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, melyek

fôleg a csípô, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyek keringési rendellenességeket,

zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak

 

A matrac alapanyagának kiválasztása az egyedi igényekhez igazodik. Mindenkinek más matrac felel

meg. A habmatrac formakövetése és kezelése kiváló.

 

2014-ben azonban a régi hagyományok és kirobbanó sikerek után újra piacra lépett a Gumotex: Kiváló

minőségű matracokkal, ugyanolyan innovatív technológiával és kompromisszumok nélküli alapanyag

minőséggel. Amennyiben ez megmarad méltán válhat ismét a márka oly népszerűvé mint volt.

Termésuetesen a Gumotex matracok másolatai megtalálhatók több matracgyártó kínálatában a mai

napig de azok sokszor meg sem közelítik az eredeti minőséget

 

Hideghab

A Gigamatrac Factory&Outlet kiemelt figyelmet fordít a minél szélesebb és modernebb matracok

szakszerű értékesítésére. Az egyik legnagyobb hideghab matracválaszték található áruházunkban.

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.

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

kellemetlen hát és derékfájást, és az ezzel járó egyéb egészségügyi gondokat.
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Gumotex Kirké kemény matracok közül az egyik legjobb formakövető ortopéd matrac. Gumotex Kirke

matrac a Gigamatracban kapható akciós áron.

matrac, matracok, kemény matrac, vastag matrac, antiallergén matrac, olcsó matrac..

Gumotex Kirke hideghab matrac kemény feszes alátámasztást biztosító természetes alapanyagú vastag

antiallergén matrac....

 

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, ágybetét, gumotex, gumotex matrac, gumotex zsákrugós matrac, gumotex arya, arya zsákrugós matrac, 
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