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Rottex BSK EVOLUTION bonell rugós matrac

Méretek

80*200cm: 89900 Ft Akciós ár: 75900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

120*200cm: 129900 Ft Akciós ár: 99900 Ft

140*200cm: 208900 Ft Akciós ár: 133900 Ft

160*200cm: 236900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

180*200cm: 261900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

Részletes leírás:

A Rottex BSK Evolution egy bonnelrugós matrac, ami az egyik legkeresettebb matracunk felfrissített

változata. A bonellrugós matracok a mai napig igen közkedveltek a világ minden pontján. A BSK

Evolution egy félkemény egy oldalas matrac, aminek a közepét egy 11 cm magas, 2,2 mm-es

huzalvastagságú bonell rugózat adja, amiben két kókusz ortopéd zóna található a jobb alátámasztás

véget. A rugó réteget két oldalról kárpit filc szegélyezi, ami segít a matrac keménységének a

megtartásában. A matrac mindkét oldalán a záróréget 40-40 mm aircell hab, ami remek szellőzést és

kitűnő formakövetést biztosít. A huzat levehető és otthon gépben mosható.

 

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.
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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.

Mi a bonell rugó?

A matracokban található bonell rugózatkülönlegesen edzett német acélból készül, mely páratlan

rugalmasságot és hosszú élettartamot biztosít. Ez garantálja, hogy a rugó ezen tulajdonságai hosszó

évek intenzív használata után is megmaradjon. Így a legtöbb Rottex matrac rugózatára 10 év garanciát

bizosítunk. A Rottex bonell rugós matracokban 117 db rugó található 1 négyzetméteren.

Mi az Aircell hab?

Nagy rugalmasságú rendkívül jó alaktartó képességű és rendkívül tartós anyag. Az aircell matrac

egyedülálló mikrocellás felépítése, azonnal reagálva veszi fel testének minden görbületét, ezáltal

megelőzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását.
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