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Rottex Fresh HD

Méretek

80*200: 91900 Ft Akciós ár: 73520 Ft

90*200: 96900 Ft Akciós ár: 77520 Ft

140*200: 144900 Ft Akciós ár: 115920 Ft

160*200: 160900 Ft Akciós ár: 128720 Ft

180*200: 177900 Ft Akciós ár: 142320 Ft

Rövid leírás

A Rottex Fresh HD matrac Aircell hab - kókusz - heterogén memória hab matrac, Ultrafresh huzattal. A

matracmagjában található 2 darab 2cm kókusz réteg nagy teherbírást biztosít ennek a típusnak. A

hideghab/kókusz fölött 4cm heterogén memória hab, keménységet biztosít a matracnak megőrizve a

memória hab pozitív tulajdonságait.

Részletes leírás:

A Rottex Fresh HD matrac Aircell hab - kókusz - heterogén memória hab matrac, Ultrafresh huzattal. A

matracmagjában található 2 darab 2cm kókusz réteg nagy teherbírást biztosít ennek a típusnak. A

hideghab/kókusz fölött 4cm heterogén memória hab, keménységet biztosít a matracnak megőrizve a

memória hab pozitív tulajdonságait.

 

Hideghab kókusz matracok

A hideghab kókusz matrac típusában inkább a keményebb és merevebb matracok a jellemzők. Ezeknél

a matracoknál is a kókusz réteg szerepe a tartás és az alátámasztás, viszont a hideghab rétegek

rugalmassága nem éri el a latex rugalmasságát, viszont az előállítási költségei jóval kedvezőbbek, mint

a latexé. Viszont a hideghabok folyamatos fejlesztésének köszönhetően a tartósságuk a hideghab
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kókusz matracok típusainak jócskán kibővült. Több hideghab kókusz matrac gyártói is hosszabb

garanciát vállalnak a hideghab kókusz matracok fajtáira. Ezért kedvelt típusok ezek a matracok is. A

hideghab kókusz matrac családjának tagjainál is a kókuszon lévő hideghab réteg vastagságával

szabályozható a matrac keménysége és a komfort érzet is. Ezeknél a típusoknál a rugalmasság

növelése érdekében szoktuk javasolni a rugalmas ágyrács választását, ami egy plusz rugalmassággal

látja el a hideghab kókusz matracot és így ezzel a kényelem is növelhető. Ezeknél a matrac típusoknál a

legjellemzőbb a szendvicsszerű szerkezet kialakítása és ezzel csökkentve a matrac merevségét. Mivel itt

is a kókusz biztosítja a merevségét a matracnak, viszont ha a kókusz réteget több felé választjuk, a

vékonyabb kókusz rétegek közötti hideghab hozzáadásával jobb ergonómiai vonalkövetést tesz

lehetővé, amivel még inkább növelhető a komfort mértéke. A hideghab kókusz matracok esetében is

jellemzőnek mondható a memóriahab felhasználása is. A hideghab kókusz matrac szerkezetek ideális

tartóréteget tudnak képezni a memória hab kombinálásához. Ezzel is szélesítve a kényelmi igényekhez

igazodó kínálat mértékét. A memória hab a legújabb fejlesztésű hideghabok közé sorolható, aminek a

nyomáselnyelő és kimagasló vonalkövetési tulajdonságaival a gerinc minden esetben és alvási pózban

vízszintbe kerül, így véve le róla a terhelést a legpihentetőbb alvásért. Mint egy úgynevezett száraz

vízágyként lebegő, súlytalan hatás érhető el a memória hab felhasználásával a hideghab kókusz

matracok egyes típusainál. A Rottex hideghab kókusz matrac választékában több féle hideghab kókusz

matrac típus közül is lehet választani a kívánt komfort elérése érdekében. A hideghab kókusz matracok

többféle levehető, mosható huzattal is megtekinthető és rendelhető a Rottex webáruház felületén, vagy

széles választékban kipróbálható a Rottex Budapest mintabolt kínálatában is.

Memoryfoam matracok

A memoryfoam matracok családjába tartozó típusok esetében le kell szögezzük, hogy tiszta memória

hab matrac nincs. A memória hab minden esetben a komfort réteg szerepét látja el. A memoryfoam

matracok gyártásához mindenképpen kell egy tartó réteg, ami a megfelelő alapot adja a matracnak.

Magát a gyártási technológiát a NASA fejlesztette ki az űrtechnikai felhasználáshoz. Viszont idővel

felismerték a memória hab kedvező tulajdonságait a matracgyártás területén is. Elég hamar igen

kedvelt alapanyaga lett a matracoknak világszerte. A meória hab legjellemzőbb tulajdoságai, a nyomás

elnyelése, a hihetetlen pontelasztikusság miatt rendkívüli a formakövetés, illetve fekvés közben a

testünkön kialakuló nyomáspontok teljes megszüntetése, szerkezetének kialakítása miatt a felesleges

hőt és párát a testtől elvezeti. Ezek a hatások és tulajdonságok miatt kiváló választást jelenthet hát

illetve gerincbántalmak esetében is. Nyitott cellaszerkezetének köszönhetően antiallergén tud lenni,

mert a poratkák és más korokozók sem tudnak megtelepedni benne. Még az egészségügyben is

előszeretettel alkalmazzák antidekubitus hatása miatt a memoryfoam matracok használatát. A memória

habos matrac fajtáit szokták száraz vízágyként is emlegetni, mivel a memória hab megakadályozza a

testünkön a nyomáspontok kialakulását és ennek köszönhetően egy vízágyhoz hasonló lebegő,

súlytalan hatást kelt az emberben. A memoryfoam matrac tulajdonságait vagy nagyon megszereti az

ember, vagy kimondottan zavarónak érzi. A memória habos matrac jellemzője az is, hogy felveszi a

test melegét, amitől megnő a memória hab rugalmassága és így bele süllyedünk a matracba. Ennek

következtében a helyzetváltoztatás is nehezebb, viszont a memoryfoam matracok jellegzetessége, hogy

sokakat leszoktat az éjszakai forgolódásról, mivel éjjel akkor kezdünk el forgolódni, amikor testünkben

a vérkeringés gátolva van, a memoryfoam matrac a nyomáspontok megszüntetésével lehetővé teszi az

optimális vérkeringést az egész testben bármelyik pózban, így nem fogjuk szükségét érezni a

helyzetváltoztatásnak. A memoryfoam matracok között is széles körben tud változni a minőség a

gyártóktól függően. A Rottex memória habos matrac családjának majdnem minden tagja vákuum

csomagolva érkezik, ami a memoryfoam matracok szállítását teszi kedvezőbbé. A memóriahab

matracok minden típusa megtekinthető és megrendelhető a Rottex webáruház oldalán. Illetve a Rottex

Budapest mintabolt kínálatából kipróbálható.

Rottex cégtörténet

Cégünk már több mint két évtizede gyártja termékeit. A gyártás során szerzett tapasztalataink,

fejlsztéseink, a felhasználta alapanyagok folyamatos tesztelése és az innovatív technológiák
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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 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, Szlovákia, Románia, Hollandia,

Belgium, Ausztia, Németország.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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