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RelaXx BabyCare babamatrac

Méretek

60*120cm:

23900 Ft

Akciós ár:

17900 Ft

70*140cm:

27900 Ft

Akciós ár:

19900 Ft

Részletes leírás:

RelaXx BabyCare babamatrac

RelaXx BabyCare babamatrac kimondottan a kisbabáknak van kifejlesztve. Kiváló minőségű
hideghabból készül, két különböző keménységgel és levehető mosható huzattal. Gyerekmatracoknál
fontos szempont a jó szellőzés és s levehető huzat. A matrac keményebb oldala ideális keménységet
nyújt a babáknak hogy hason tudjanak megtámaszkodni. A lágyabb oldal segít abban, hogy ne legyen
kemény a matrac a vállrésznél és csípőnél. A levehető mosható matrachuzat eredeti Tencel szállal van
kikészítve.

Milyen egy jó gyerekmatrac?

A felnőtt matracokhoz hasonlóan egy gyermek matracnak is a legfontosabb feladata
nyomáspontok nélküli ergonómiai formakövetés, amely egyenletesen támasztja alá a testet.

a

A matracgyártó szegmens Európában kivétel nélkül lágyhab gyermek matracokat fejleszt, ezzel teljesen
háttérbe szorítva a hazánkban még elfogadott kókusz matracokat.
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A hideghab matracok az elmúlt 10 évben az egyre korszerűbb habosítási eljárások során ugrásszerűen
fejlődtek mind légáteresztés, mind formastabilitás és élettartam szempontjából.Mindezek mellett a
hideghabok könnyűek, nem hajlamosak a melegedésre és a nyitott sejtszerkezetükből adódóan teljes
mértékben
kizárható
a
szén-monoxid
visszalégzés.Formálhatóságukból
és
keménységük
szabályozásával különböző keménységű habokat készíthetünk a megfelelő formakövetés érdekében. Az
egyre bővülő piacon mára megjelentek az antibakteriális habok is, melyben nem adottak az
életfeltételek a házi poratkák számára, így sem baktériumok, sem gombásodási folyamatok nem
érhetnek minket a matracunkban.
Higiéniai szempontból, ami még nagyon fontos gyermekünk számára, hogy a matrac
huzata mindenféleképpen levehető és mosható legyen. A hatvan fokon történő mosás már szinte
minden baktérium számára előnytelen következményekkel jár és ez alól a házi poratka sem kivétel.A
matrachuzat légáteresztő és páraszabályozó képességéről sem feledkezhetünk meg, ezzel biztosítva
a tökéletes alváskörnyezetet.
A jó ortopédiai tulajdonságokkal rendelkező matrac, két eltérő kéménységű oldallal rendelkezik.
Újszülött korban, amikor háton fekszik a pici, a matrac keményebb oldala, majd amikor oldalt és hason
fekszik, akkor a puhább oldalának használata ajánlott. RelaXx BabyCare babamatrac matrac óriási
előnye, hogy ergonómiailag jó formakövető, kemény és puhább oldallal rendelkezik, a kőkemény
kókuszmatracokkal ellentétben. Tehát a RelaXx BabyCare babamatrac, babánkat több évig kiszolgálja,
megfelelő keménységének köszönhetően, míg a kemény kókuszmatrac már 1 éves kor előtt
kényelmetlen lesz, oldal- és hasonfekvésnél.

A RelaXx® matraccsaládokat a hiány keltette életre. Nem az olcsó matracok hiányoztak
a kereskedésekből és jó matracokból sem kevés előtte, csupán ez a kettő nem nagyon akart találkozni a
magyar matracpiacon. A RelaXx® termékek létrejötte előtt vagy elfogadható árban volt egy matrac
vagy jó volt, de egészen biztosan nem lehetett megfizethető áron nagy tudású, minőségi
alapanyagokból készült, ergonómiailag megfelelő módon és minőségben kialakított korszerű
matracokhoz hozzájutni.
Minőség
A RelaXx® termékek mind kifogástalan minőségben készülnek el. A hazai gyártás és
alapanyag hiánynak eredményeképpen a matracok elemének zöme nyugat-európai minőségben,
Nyugat- Európából érkezik Magyarországra. A RelaXx® matracok habanyagait az osztrák tulajdonú
és Európa egyik legnagyobb habgyártó üzeme az Eurofoam készíti, mely az egyik
legnevesebb habgyártó vállalatának számít Európában.

A RelaXx®termékek huzatához felhasznált Tencel® cellulóz alapú funkcionális textíliát a belgiumi
Monks International, Európa egyik legnagyobb presztízzsel rendelkező szövetgyártója szállítja.
Tencel: cellulóz alapú szálak
RelaXx® és a higiénia
Minden RelaXx® egyformán Tencel huzattal készülnek. A természetes cellulóz alapú textilipari Tencel®
szálak napjaink egyik legmodernebb huzatalapanyaga, légáteresztésben, nedvességszabályozásban és
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átszellőzésben páratlan egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, a matrachuzatok között. A
duplaelasztikus matrachuzat között úgynevezett flies (szálbunda) található, amely 300gr/m2 súlyban a
megfelelő átszellőzést fogja biztosítani a matrachuzat rétegei között.A moshatóság érdekében minden
RelaXx® matrac huzata két huzat-félből áll, amelyek cipzár segítségével egymástól szétválaszthatók,
így a két különálló huzatfél első sorban nagyobb méretek esetén is- otthoni háztartási körülmények
között gépi úton 40-60C°-on moshatóak.

Egyedi megoldások
A RelaXx® termékcsalád matracai kivétel nélkül egyedi megoldásokat kínálnak. Szakítva az eddigi
hagyományokkal, mikor is egy megvásárolt matrac használóiknak legtöbb esetben kényelmi
kompromisszumokat kellett kötniük egymással, a RelaXx® a termékcsalád kialakításánál az összes
vásárlók felől felmerült igényre megoldást talált. Így a későbbiekben nem a fogyasztónak kell a
termékekhez igazítaniuk igényeiket. A RelaXx® termékekkel a felhasználókakár szélsőséges igényi
kielégítése is megtehető kompromisszumok nélkül.
A RelaXx® termékek kialakításánál az utóbbi évtizedben felmerült probléma a figyelem középpontjába
került. Az így kapott RelaXx® termékcsalád matracai tehát méltán lettek Magyarország vezető
termékei, korszerűségükben, interaktivitásukban, minőségükben és nem utolsó sorban árfekvésükben is
egyedülálló szerepet töltenek be a hazai matracpiacon.

Kulcsszavak: akciós bébi matrac, gyerekmatrac, gyermekmatrac, babamatrac, baba matrac, matrac
babáknak, babának matrac, kemény matrac babáknak.

Címkék
matrac, hideghab, olcsó matrac, ágybetét, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, Gyerekmatrac, Gyarekmatracok, Gyermek matrac, gyerekpárna,
Hideghab matrac, Hideghab akció, Matrac akció,
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