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Rottex Arad (aircell hab matrac)

Méretek

80*200: 49900 Ft Akciós ár: 39920 Ft

90*200: 52900 Ft Akciós ár: 42320 Ft

140*200: 86900 Ft Akciós ár: 69520 Ft

180*200: 90900 Ft Akciós ár: 72720 Ft

160*200: 91900 Ft Akciós ár: 73520 Ft

Rövid leírás

Az Arad matrac magja 12cm aircell hab, amely egyben megfelelő tartást ad a matracnak és egyben

komfort érzetet is biztosít. Vákuum csomagolásnak köszönhetően a szállítása megkönnyített. Levehető

mosható speciális szövésű huzattal rendelhető.

Részletes leírás:

Az Arad matrac magja egy 12cm-es Aircell hab réteg, mely rendelhető 16cm Aircell habbal is, amely

egyben megfelelő tartást ad a matracnak és egyben komfort érzetet is biztosít. A vákuum csomagolás

miatt megkönnyített a szállítása. Levehető, mosható, speciális szövésű huzattal rendelhető. Ez a matrac

képezi a vákuum matracok alapját. Mely kitűnő kombinációja lehet a minőségi matrac választás és a

költséghatékony megoldásnak.

Hideghab matracok

A hideghab matracok, leginkább a szivacshoz hasonlítanak szerkezetileg, viszont a hideghab matrac

jóval tovább megőrzi formáját a különböző adalékanyagoknak köszönhetően. Ezért a legkedveltebb

matrac alapanyagnak tekinthető a hideghab is világszerte. Hideghabnak minden hideg öntéssel gyártott

habot nevezzük. Általában két jellemző alapanyag típusról beszélhetünk. Az egyik a poliéter alapú

hideghab, aminek nem túl hosszú távú a formatartása, illetve a szellőzése sem a legoptimálisabb az

ilyen hab matracoknak, viszont az előállítási költsége ennek a hideghab matracnak a legalacsonyabb. A
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másik ilyen alapanyag a poliuretán, vagy más néven PUR hab. Ezeknek a hideghab matracok jóval

tartósabb matracok, mint az olcsóbb poliéter habok. A hideghab tulajdonságai miatt akár hajlítható,

vagy akár vákuumolható is, ami a hideghab matracok szállíthatóságát igen csak leegyszerűsíti. Akár

költözésnél is előnyét élvezhetjük a hideghab matracok kezelhetőségének. Tulajdonságai a hideghab

matracnak rugalmasság tekintetében majdnem eléri a latex rugalmasságát. De jóval kedvezőbb az

előállításának költsége, ami a hideghab matracok árában is észre vehető. A hideghab különböző típusait

sűrűségük és összetételük alapján csoportosíthatjuk. Ez tömegsűrűségben értendő. Minél nehezebb és

sűrűbb a felhasznált alapanyag, annál időt állóbb matrac érhető el. Viszont ez a sűrűség nem függ

össze a hideghab matrac keménységével. Kiváló formakövetését a hideghab a rugalmasságának

köszönheti. Így nyújtva a megfelelő alátámasztás a gerincnek hosszú időn át is. Sejtszerkezetének

kialakítása következtében a hideghab matracok légáteresztő képessége is jóval magasabb, mint a

régebben felhasznált szivacsnak, így az előforduló kórokozók és atkát nehezebben tudnak megtelepedni

a hideghab matracok belsejében. Általában az úgynevezett szendvics szerkezet kialakításával is

elérhető a különböző keménységű hideghab matrac. A hideghab matracokat szokták kombinálni a

memória habbal is, ami egy extra kényelmi réteggel növeli a hideghab matracok komfort érzetét. Az

ilyen típusú hideghab matracok széles választéka is megtalálható a Rottex webáruház kínálatában. Sőt,

akár kókusz réteg felhasználásával is elérhető a hideghab matracok megfelelő keménysége. Néhány

gyártó a különböző sűrűségű hideghab könnyebb megkülönböztethetőségéért színezi a habokat. A

Rottex hideghab matracok termékkínálatában szinte minden kényelmi igényt kielégítő hideghab matrac

típus megtalálható, amit akár a Rottex webáruház felületén is megrendelhet.

Vákuum matracok

A vákuum matracok közé általában a hideghab matracok kerülnek. Mert ez az egy olyan

alapanyagfajta, amit könnyedén lehet összepréselni anélkül, hogy a matrac belső szerkezete károsodást

szenvedne. Már a kókusz réteggel kombinált hideghab matracokat sem lehet vákuumolt csomagolással

ellátni, mivel a kókusz réteg meg tud törni és már nem tudja nyújtani azt a tartást a matracnak, ami a

célja. Ez nem is igazán egy matrac típus, inkább a csomagolási eljárást takarja. Ebben az eljárásban a

kész matrac egy hengerfóliába kerül, aminek a két vége nyitott, ezt követően ipari súlyokkal teljesen

kipréselik a levegőt a matrac belsejéből és csak ez után hegesztik le a fólia végeit, ezzel

megakadályozva a levegő visszajutását a matracba. Az így kapott matracot már csak tekercselni kell,

és erre jön még egy réteg fólia, ami a végleges feltekert állapotában tartja a vákuum matracot. Ezzel a

vákuumolt csomagolásnak köszönhetően egy kisebb henger formájában kerül a matrac átadásra. Így

könnyebben szállítható a vákuum matrac a többi matrac típusnál, ahol a végleges méreteiben kerül a

matrac átadásra, így azok szállíthatósága korlátozva van. A vákuum csomagolás csak a megfelelő

szellőzésű matrac típusok esetében lehetséges. Ezért a rendkívüli ergonómiai alkalmazkodása a

matracnak kimagaslóan jó. Ennek következtében mikor egy vákuum matracra fekszünk, gyakorlatilag

ugyan úgy kiszorítjuk a levegőt a matracból, mint a vákuum eljárás során, csak nem olyan mértékben.

Amikor pedig felkelünk, visszaáramlik a levegő a matracba, hogy visszanyerhesse az eredeti formáját.

Így is biztosítva a vákumm matracok szerkezetében a levegő folyamatos keringését. A Rottex Vákuum

matrac kínálatában több típusú hideghab fajtát is fellelhetünk. Itt bele értve a memória habbal

kombinált hideghab matracokat illetve a különböző sűrűségű hideghabok felhasználásával szendvics

szerkezetet alkotva puhább típus is elérhető.

Rottex cégtörténet

Cégünk már 17 éve gyártja termékeit. A gyártás során szerzett tapasztalataink, fejlsztéseink, a

felhasználta alapanyagok folyamatos tesztelése és az innovatív technológiák felhasználása a matracok

gyártásánál vezető felyre helyezi a Rottex matracokat. A telephelyünk Tatán található, mely 2 hektáros

területen heylezkedik el, modern gépparkal szerelt gyárat, illetve raktárat is magába foglal, mely

önmagában is 5.000 négyzetméteres, 10.000 raklapos magasraktárat takar. A gyárunk kiváló

elhelyezkedés lehetővé teszi számunkra a külföldi kereslet gyors kiszolgálását is.A matracgyártás egy

saját steppelőgéptől indúlt útjára. Ezt követte egy matracvarró gép. Ezeket tovább fejlesztve és bővítve

értük el, hogy matracaink a legkórszerűbb technológiát felvonultató gépsorokonű gyártódnak.Így
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érhettük el a mára igen széles választékot kínáló matrac szerkezeti kombinációinkat.A kezdetektől

müködő varrodánk az évek alatt már több 100.000 paplant és párnát legyártottak.Az állandó

bővitéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően 2008 óta export részlegünket elindítva már számos

külföldi országokba is szállítunk, úgy mint Horvátország, Szlovália, Románia, Hollandia, Belgium,

Ausztia, Németországba.Árkategóriáink az kezdeti áras széria típusokon át a magasabb, felsőkategóriás

termékeinkig terjed.A legyártott matracaink száma alapján elmondhatjuk, hogy minden 10. magyar

ember Rottex matracon alszik.További kiemelt eszménk az kiváló ár/érték arány megtartása is.

Temrékeink gyártásánál nagy figyelmet fordítunk a legmagasabb minőség és színvonal elérésére,

melyet egy átfogó minőségbiztosítási rendeszer biztosít. Üzletpolitikánk szempontja továbbá a

professzionális alapagyag beszerzése is. Ezt a mára kiterjedt kapcsolatrendszerrel érjük el, amire szert

tettünk a hosszú évek során. Így Európa legjobb alapanyag gyártói biztosítják a kivánt minőség

elérését a matracainknál.Büszkeségünk még, hogy csak hazai üzemekben, profi szakemberekkel és

mesterekkel gyártjuk matracainkat. Felelős vállalatként elkötelezettek vagyunk a környezet védelme

mellett a gyártás során. Minden csomagoló anyagunk 100%-ban újrahasznosítható.
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