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Rottex BSC ALOE 3D

Méretek

80*200: 85900 Ft Akciós ár: 68720 Ft

90*200: 87900 Ft Akciós ár: 70320 Ft

100*200: 101900 Ft Akciós ár: 81520 Ft

120*200: 117900 Ft Akciós ár: 94320 Ft

140*200: 139900 Ft Akciós ár: 111920 Ft

160*200: 144900 Ft Akciós ár: 115920 Ft

180*200: 157900 Ft Akciós ár: 126320 Ft

200*200: 186900 Ft Akciós ár: 149520 Ft

Rövid leírás

Ez a BSC ALOE 3D matrac a BSC matrac ALOE 3D huzattal ellátott változata. Ez a rugós matrac egy

klasszikus bonell rugós matrac. 11cm magas német, acél rugótestre kerül egy kókusz nemez réteg

majd erre 4-4 cm kényelmi habréteg. A rugók közé a Rottex által fejlesztett kókusz ortopéd zóna

kialakítása kerül. Ez a felépítés egyszerű, de mégis a maga módján nagyszerű, mert egy kényelmes és

rendkívül tartós matracot kapunk általa. A matrac téli, nyári oldalas kárpitozást kapott annak

érdekében, hogy minden évszakban a lehető legjobb alváskomfortot biztosítsa.

Részletes leírás:

Ez a BSC ALOE 3D matrac a BSC matrac ALOE 3D huzattal ellátott változata. Ez a rugós matrac egy

klasszikus bonell rugós matrac. 11cm magas német, acél rugótestre kerül egy kókusz nemez réteg

majd erre 4-4 cm kényelmi habréteg. A rugók közé a Rottex által fejlesztett kókusz ortopéd zóna

kialakítása kerül. Ez a felépítés egyszerű, de mégis a maga módján nagyszerű, mert egy kényelmes és

rendkívül tartós matracot kapunk általa.A matrac téli, nyári oldalas kárpitozást kapott annak

érdekében, hogy minden évszakban a lehető legjobb alváskomfortot biztosítsa.
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Rugós matracok

A rugós matracok talán a legrégebbi és legjobban bevált matrac típusok közé tartoznak és ebből

kifolyólag a legelterjedtebbek is. A hazai rugós matrac gyártásában a Rottex az egyik legnépszerűbb

rugós matrac márka. A Rottex Budapest mintabolt és Rottex webáruház a legnagyobb Rottex matrac

webáruház Magyarországon, ahol a teljes Rottex rugós matrac választék megtekinthető: bonell rugós

matracok, zsákrugós, táskarugós matracok. Az epeda rugós matrac gyártását felváltotta a bonell rugós

matrac kifejlesztése, aminek az előnye, hogy a bonell rugós matrac tulajdonságait nézve talán

tartósabb, hosszabb élettartamú. A bonell rugós matracok esetében ezeket az un. dupla tölcsér rugókat

összefűzték egy huzal segítségével, amitől a bonell rugós matracok szinte egy egységet alkotva a

terhelés eloszlatásával növelik meg a bonell rugós matracok élettartamát. A rugós matracok esetében

meg kell említsük a táskarugós matrac, vagy más néven a zsákrugós matrac típusát is. Ezt a típust

mondhatjuk a rugós matracok legújabb fejlesztésének. Legjellemzőbb előnye a pontrugalmasság. A

zsákrugó pontrugalmasságának köszönhetően a zsákrugós matracok élettartama a legkiemelkedőbb.

Mivel ebben az esetben csak azok a zsákrugók terhelődnek, amiket éppen terhelünk, a legkevesebb

rugó kerül terhelés alá. Így növelve meg a teljes zsákrugós, táskarugós matrac élettartamát. A bonell

rugós matracok és zsákrugós, táskarugós matracok a leginkább költséghatékony megoldást kínálnak a

kényelmes matrac és a gerinc megfelelő alátámasztásának kiválasztásában. Ezekkel a jellemzőivel veszi

fel a versenyt a rugós matrac fajtái a hab matracokkal szemben. Általában a rugós matracok között a

keménységi különbséget a komfort, vagy kényelmi réteg vastagsága és összetétele határozza meg.

Minél sűrűbb ez a réteg annál keményebb érzetet kelt a matrac. Van olyan típus, melynél a rugótest

feletti réteg kókuszból áll, ami a még jobb szellőzést segíti. Illetve meggátolja a rugótest és a komfort

réteg érintkezését, ezáltal védve a matracot az elhasználódástól. A rugós matracoknál felhasznált

kókusz kiválóan alkalmas a rugós matrac ortopéd zónáinak kialakításánál is. Ezek a zónák segítenek,

hogy a rugós matracok megfelelően tartsák a gerincet alvás közben. A Rottex bonell rugós és zsákrugós

matracok méltán kivívták helyüket a magyar matrac gyártás területén a kiváló alapanyagok

felhasználásával és a matracok jó ár/értékének megtartásával.

Bonell rugós matracok

A rugós matracok terén régebben az epeda rugózat volt a leginkább bevált fekhely. Ezt váltotta fel

mára teljesen a bonell rugós matrac megjelenése. Edzett acél felhasználásával készülnek a bonell rugós

matracok, ezért a legmegbízhatóbbak a nagyfokú igénybevétel esetében is, viszont ezt az élettartam

csökkenése nélkül éri el. Ezek a bonell rugós matracok jóval rugalmasabbak elődjeiknél és még is a

legkedvezőbb árfekvésével a legjobb választás lehet egy alap kiváló minőségű, tartós matrac

vásárlásánál. A bonell rugós matracok kétség kívül a legelterjedtebb rugós matracok a világon. A bonell

rugós matrac lehetővé teszi a tökéletes alátámasztás a gerincnek minden alváspozícióban. Ezekhez a

rugós matracok kialakításához edzett acél rugótestet használnak, amiket a bonell rugós matracok

gyártásánál egy huzal segítségével összefűznek. Így garantálva a hosszú élettartamot intenzív

igénybevétel mellet is. A bonell rugós matracok esetében a rugótestre kerülő réteg lehet tűzött nemez,

vagy kókusz. Ez a réteg adja a bonell rugós matracok tartását; és gátat képez a rugótest és a matrac

külső rétege között. Itt a gumírozott kókuszrost jobb légáteresztő képessége miatt kiemelkedő a bonell

rugós matracok terén, illetve kissé keményebb komfort érhető el vele. A bonell rugós matracok

családjában az ortopéd zónák létrehozásánál is szerephez jut a kókusz, aminek köszönhetően a lehető

legjobb támaszt adja a gerinc megfelelő szintben tartásához. Ezzel is a még intenzívebb pihenést téve

lehetővé. A bonell rugós matracok között a keménységét az úgynevezett komfort réteg, vagy kényelmi

réteg határozza meg. Ennek a rétegnek a vastagsága és a sűrűségétől függ, hogy a bonell rugós matrac

milyen kemény legyen. Minél vastagabb és sűrűbb a párnázó réteg, annál keményebb matracot kapunk.

A Rottex a bonell rugós matracok gyártásával kezdte meg működését és ezt fejlesztve érték el mai,

meghatározó szerepüket a matracgyártás terén. A Rottex bonell rugós matrac családja kínálatában az

összes típusú matrac egy úgynevezett téli-nyári oldalas huzattal látták el. Így megfelelő kényelmet

nyújtanak az év bármely időszakában. A huzat nyári oldalába egy tiszta pamut réteg lett steppelve, ami

a melegebb napokon tud hűvös hatást kelteni ezzel is enyhítve az éjszakai izzadást, a huzat téli oldala

pedig egy tiszta gyapjú réteget kapott, ami közismert a kiváló hő megtartó képességéről, ami a
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hidegebb téli napokon nyújthat kellemes komfortot.

Rottex cégtörténet

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

felhasznált alapanyagok folyamatos tesztelése és az innovatív technológiák felhasználása a matracok

gyártásánál vezető helyet eredményez a Rottex matracoknak. A telephelyünk Tatán található, mely 2

hektáros területen helyezkedik el, modern gépparkkal szerelt gyárat, illetve raktárat is magába foglal,

mely önmagában is 5.000 négyzetméteres, 10.000 raklapos magas raktárat takar. A gyárunk kiváló

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

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

értük el, hogy matracaink a legkórszerűbb technológiát felvonultató gépsorokon gyártódnak. Így

érhettük el a mára igen széles választékot kínáló matrac szerkezeti kombinációinkat. A kezdetektől

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

bővítéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően 2008 óta export részlegünket elindítva már számos

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

Ausztria, Németországba. Árkategóriáink az kezdeti áras széria típusokon át a magasabb, felső

kategóriás 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. Termékeink gyártásánál nagy figyelmet fordítunk a legmagasabb minőség és színvonal elérésére,

melyet egy átfogó minőségbiztosítási rendszer 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 kívánt 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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