
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Matracok » Hideghab matracok » Junior Vital gyerekmatrac

Junior Vital gyerekmatrac

Méretek

90*200cm: 39900 Ft Akciós ár: 33900 Ft

Részletes leírás:

Junior Vital  gyerekmatrac

 

Milyen matracot vegyünk egy kétéves vagy hároméves gyereknek?

Junior Vital gyerekmatrac egy kétoldalas, két keménységi komfortot nyújtó gyerekmatrac,amely

elkísérheti gyermekünk éjszakáit egészen a kiskamasz korig !

Egy gyerekmatrac, egy sor követelménynek meg kell, hogy feleljen. Minden gyermekmatraclegyen

átszellőző, rugalmas, mosható huzattal ellátott és bírja a változó terhelést. Junior Vitalmatrac 2- 3 éves

gyereknek már javasolt, kiságy után lehetne az első igazi matraca.

A Junior Vital és Junior Vital Premium matracok a 2-14 éves korosztály számára ,árbankedvező, mégis

ergonómiailag tökéletes alátámasztást nyújtó gyerekmatracunk.

Junior Vital egy hiánypótló matrac a magyar matracpiacon. A szülők legnagyobb problémája,hogy a

kiságyból kikerülve milyen matracra fektessék gyermeküket.. Nagyon "gagyi"megoldást nem

szeretnénk gyermekünk alá tenni. Itt jön a Junior Vital matrac, amely kétkülönböző keménységű

komfortoldalának köszönhetően a későbbi testsúly-gyarapodáskor akeményebbik oldalra megfordítható,

így viszonylag hosszan évekig nyújt majd ergonómikusalátámasztást. A Junior Vital gyerekmatrac két

különböző sűrűségű és keménységű habbóláll, a hab rétegek között levegőcsatornák találhatók,

amelyek egy részről a matrac szellőzéséthivatottak ellátni, más részről gondoskodnak a megfelelő

rugalmasságról.

A hiánypótló gyerekmatrac fiatal kortól kiváló akár ifjúsági matrac is lehet kemény gyerekmatrac kiváló

alátámasztást nyújt ez a kétoldalas matrac ami neve junior vital
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Gyerekmatracoknál érdemes figyelembe venni:

Ortopédia

Minden a honlapjainkon kínált gyerekmatrac gyerekek számára kényelmes és egészséges. A

legegyszerűbb hab alapanyagok is rugalmasak és nagy sűrűségűek kiválóan követik ést támasztják alá

a fiatalok gerincét. Mindig azt ajánljuk, hogy olyan matracot vegyünk gyermekünk számára, amelyben

szívesen alszik. Elég fontos területe a gyerekek életének az alvásuk, nem olcsót és nem drágát, hanem

számára ideális gyerekmatracot érdemes választani.

Higiénia

Nagyon fontos területe a gyerekmatrac választásnak, mert a gyerkőcök általában sokat verejtékeznek,

gyakrabban betegek, kisebb vagy nagyobb baleseteket okoznak. Ezeket a szempontokat kevésbé a

matracon belül, inkább a a matracon kívül lehet megoldani. Nézzük sorjában. A kókusz jól szellőzik,

könnyen tisztítható, ezért ideális alapanyag gyerekmatracokhoz. A hab alapanyagok ugyanakkor

kényesek ebből a szempontból, mert lassan száradnak ki. Különösen a latex. A matrachab kiszellőzik,

csak lassan, a hideghab jól szellőzik cellaszerkezete miatt, ráadásul egy olyan változatát alkalmazzuk,

amely egy antibakteriális adalékanyagot tartalmaz. Mindezek miatt a matrachabot és a hideghabot

formára vágott kivitelben tesszük a gyerekmatracainkba. A formára vágott felületen alszanak a

gyerekek, ez a kialakítás jelentősen javítja a matrac szellőzését. Tovább előnye, hogy a légrésekben a

test felmelegíti a levegőt, kellemes meleg vacok hangulatot alakít ki az ágyban.

Huzatok és ami azokon túl van

A matrac higiéniája elsősorban nem a matrac test alapanyagain keresztül tudjuk megvalósítani, sokkal

inkább a matractestet körülvevő anyagok által. Gyerekmatracainkat egyelőre egyféle huzattal kínáljuk.

Ez egy hatvan százalék mérettartó pamutot és negyven százalék főzhető poliésztert (műszálat)

tartalmazó steppelt, strapabíró, lezippzározható, könnyen visszahúzható, hatvan fokon mosható huzat!!

Praktikus és erős. Az idehaza kapható további gyerekmatrac-huzatokat (aloes, bambuszos) egyelőre

inkább marketing fogásnak tartjuk. Ami még értelmes és hasznos irány a gyerek matrachuzatok

területén, az az ezüst szálas huzat, de ebből az, amelyik valójában érdemi mennyiségben és

minőségben tartalmazza az ezüst szálakat majdnem annyiba kerül, mint egy matrac!

A mi matrachuzatunk praktikus, jól néz ki és strapabíró. Ha még fokozottabban akar egy szülő figyelni a

matrac higiéniájára, akkor vásárolhat az általunk kínált gyerekmatracokhoz matracvédőket! Két típust

gyártatunk.

A másik matracvédő nem vízzárós. Neve mosható pamut matracvédő. Olyan alapanyagból készült

(úgynevezett ?mosható pamut"), amely főzhető, kilencven fokon mosható. Ez jelenti az érdemi

antibakteriális védelmet, nem az alapanyagok önmagukban. Alapanyagok tulajdonságai által nem

tudunk bakteriális védelmet kialakítani. Az egyetlen olyan alapanyag, amelyekbe nem költöznek bele a

bavik és atkák, az a ?kapok" nevű anyag. Elképesztően drága és idehaza nem is kapható alapanyag. De

van megoldás arra az esetre, ha egy szülő a baktériumoktól és atkáktól óvni szeretné gyermekét, ez a

pedig a főző mosás. A mosható pamut matracvédőnket kilencven fokon ki lehet mosni, az alap matrac

huzatunk pedig hatvan fokon mosható. Ezt a megoldást, ezeket a huzat és matracvédő anyagokat egy

korábban nálunk ágyat és matracot vásárolt fiatal allergológus orvossal együtt választottuk ki. Nyitottak

vagyunk arra, hogy ezen a kínálaton még javítsunk, változtassunk, fejlesszünk! Várjuk igényeiteket!

A gyerekmatracok alátámasztása

A gyerekmatracok számára jó szellőzést biztosító alátámasztásról gondoskodjunk. Ideális a fenyőfa
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deszkasor hat-hét centiméteres léctávolságokkal. A farugós rácsok is ideálisak, egyedül a tömör

alátámasztást kerüljük, mint pld. egy teli faforgács lap.Anyu is használhatja a mi gyerekmatracainkat,

azaz bírják, ha felnőtt is használja őket, de természetesen nem tartósan, hanem alkalmanként. A

80x160-as matracaink általában harminc-negyven, a 90x200-as matracaink negyven-ötven

kilogrammos maximális terhelésre készültek.
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