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Rottex GAK (kókusz, aircell hab gyerek matrac)

Méretek

60*120: 29900 Ft Akciós ár: 23920 Ft

70*140: 33900 Ft Akciós ár: 27120 Ft

80*160: 40900 Ft Akciós ár: 32720 Ft

90*200: 58900 Ft Akciós ár: 47120 Ft

Rövid leírás

A gyerek matracok közül ezt a típus már a késői gyerek korban ajánljuk. Ennél a típusnál a matrac

magja egy 2cm kókusz réteg, amire került 3-3cm Aircell hab komfort réteg. Levehető mosható Aloe

Vera kikészítésű huzattal rendelhető.

Részletes leírás:

A gyerek matracok közül ezt a típus már a késői gyerek korban ajánljuk. Ennél a típusnál a matrac

magja egy 2cm kókusz réteg, amire került 3-3cm Aircell hab komfort réteg. Így a komfort rétegnek

köszönhetően mélyebbre süllyedhet a váll vagy a csípő a matracba, így téve kényelmessé az alvást az

előre haladottabb gyerek korban is. Ezt a típust is levehető, mosható, Aloe Vera kikészítésű huzattal

rendelhető.

Gyerek matracok

A gyerekmatrac típusai leginkább kortól függően változó szerkezetűek lehetnek. De a legjellemzőbb

alapanyag a gyerekmatracok esetében a gumírozott kókusz réteg. Egy jó gyerekmatrac tulajdonságai

között kell, hogy szerepeljen a jó szellőzés, az antiallergén hatás, strapabíróság, akár az átmosható

szerkezet is. Ezeket a tulajdonságokat leghatékonyabban a kókusz réteg tudja ellátni. A kókusz

gyerekmatracok belsejébe sem az atka, sem más korokozó sem tud megtelepedni. Ezért is a kisebb

gyerekek számára kb. 4 éves korig, amíg a test vonalai nem kezdenek el kifejlődni, addig a tiszta

kókusz adhatja meg a kellő alátámasztást a gerincnek, illetve ezek a matracok akár a zuhany alatt is
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megállják a helyüket. Így is elősegítve a gyerekmatrac tisztán tartását. Ezeknél a típusoknál

választható akár főzhető matracvászon is, ami a mindennapi kezelést még jobban megkönnyíti. Ha már

a gyerek testének a fejlődése elindult, akkor igényelheti a puhább fekhelyet is. Ebben az esetben is a

legjobb megoldás a kókusz felhasználása, csak ezeknél a gyerekmatracok fajtáknál a kókusz már csak a

matrac magjában jelenik meg a kellő tartás elérése végett. Kb. 4-10 éves kor között már indokolt a

hideghabbal kombinált kókusz gyerekmatrac választása. Ebben a matracban már a komfort réteg

kialakítása is megtalálható, ami képes ellátni a megfelelő vonalkövetéssel a test alátámasztását.

Viszont annyira puha réteget képez a gyerekmatrac fekvőfelületén, ami megfelelően engedi

belesüllyedni a matracba a vállat és a csípőt, viszont eközben a kókusz biztosítja a derékrész

alátámasztását, így szintben tartva a gerincet alvás közben. Általában ezek a típusok is levehető,

mosható huzattal vannak ellátva a tisztíthatóság érdekében. A korral előre haladva már ezt követően

leginkább ifjúsági matracokról beszélhetünk, aminek komfortja már majdnem megegyező a felnőtt

matracok komfortjával. Itt már szélesebb körben lehet válogatni a komfortigény és az alvási szokás

alapján. A gyerekmatracok nagy választéka megtekinthető vagy rendelhető is a Rottex webáruház

felületén, vagy akár kipróbálhatóak is a Rottex Budapest mintabolt kínálatában.

Rottex cégtörténet

Cégünk már 21 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

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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