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Rottex LC-K (latex, kókusz biomatrac)

Méretek

80*200: 122900 Ft Akciós ár: 98320 Ft

90*200: 125900 Ft Akciós ár: 100720 Ft

140*200: 234900 Ft Akciós ár: 187920 Ft

160*200: 243900 Ft Akciós ár: 195120 Ft

180*200: 251900 Ft Akciós ár: 201520 Ft

Rövid leírás

Rottex LC-K (latex, kókusz biomatrac) a kemény matracok közé tartozik. Több rétegből álló

szendvicsmatrac. A 5 cm vastag rugalmas heterogén latexhab között 3 cm kókusz adja a matrac belső

szerkezetét. A matrac 5 ergonómiai zónás kialakítása tökéletesen alátámasztja a gerincoszlopot. A

heterogén latex és kókusz rétegek egy határozottan kemény, de egyben rugalmas matracot

képviselnek. Levehető, mosható Aloe Vera matrachuzat a stresszmentes, pihentető alvást teszi

lehetővé.

Részletes leírás:

Rottex LC-K (latex, kókusz biomatrac) a kemény matracok közé tartozik. Szendvics szerkezetének

köszönhetően megmaradt a latex formakövető rugalmassága a kókusz alátámasztást biztosító

tulajdonsága mellett. Az LC-K matrac magjában 30mm kókusz adja az optimális tartást és

alátámasztást a gerincoszlopnak. Az ortopéd alátámasztást segítő kókusz mellett a sűrű heterogén

latex rétegek segítenek a test és a matrac által keletkezett nyomáspontok lecsökkentésében, hogy

kevesebbett forgolódjunk pihenéskor és jó legyen a vérkeringésünk. A 2*50mm heterogén latex

rétegek egy pótolhatatlan rugalmas kényelmi érzetet nyújtanak. A függőlegesen kialakított, különböző

nagyságú szellőző nyilásokkal ellátot latex és a biokókusz kombinációnak köszönhetően egy 5

ergonómiai zónás matracot kapunk. Az LC-K matrac ortopédikus hatásávál a kemény de kényelmes

matracot kedvelőknek a legjobb választás. Az Aloe Vera matrachuzat nyugtatja a bőrt, nagyban

hozzájárul a szervezet gyors regenerálódásához. Az LC-K matrac huzata körbe cipzározható,
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szétválasztható és háztartási mosógépbe mosható.

Biomatracok

A biomatracok családjába tartozik minden olyan matrac, aminek az előállításához természetes

alapanyagok kerültek felhasználásra. Ide tartozik a latex matrac is, aminek kifejlesztése egészen az

1930-as évek elejére nyúlik vissza. Amikor is egy német gumigyártó cég kísérletezte ki az első latex

matrac receptúráját. Bár ugyan természetes alapanyagból készül a latex is, viszont nem jelenthetjük ki,

hogy csak abból áll. A kaucsuk tejhez mindenképpen kell mesterséges adalékanyag is, hogy a

szilárdsága és formája megtartható legyen. És minél magasabb százalékban van jelen a természetes

kaucsuk alapanyag a latexben, annál jobb lesz az antiallergén tulajdonsága a matracnak. Ezt követően

igen nagy érdeklődés övezte a latex alapanyagú matracokat. Aminek legfőbb tulajdonsága a

rugalmassága volt, ami úttörőnek számított akkoriban. Ami egy igen puha, lágy komfortot biztosít

matracunkhoz. A tiszta latexből készült matracok esetében a latex matracmagot szokták zónásítani a

szerkezeti könnyítés segítségével. Ami azt jelenti, hogy légcsatornákat alakítanak ki a matrac bizonyos

területein. Ezzel segítve a matrac ergonómiai vonalkövetését és így biztosítva a kellő alátámasztást a

testnek és a gerinc tehermentesítését. Ezt követően a 1990-es évek elején fejlesztették ki az

úgynevezett gumírozott kókuszréteget, ami a mai kókusz matracok alapját is képezi. Ez után kezdték

csak el a latex és a kókusz kombinálásából létrejött matrac szerkezetek kialakítását. És így alakult ki a

biomatrac, mint matrac típus. A kókusz ezeknél a matracoknál a tartásban és a megfelelő

alátámasztásban kap szerepet. Általában minél vastagabb a kókusz réteg a matracban annál

keményebb lesz a matrac komfort érzete. De meg kell említeni, hogy a kókuszrétegek minőségében is

széles skálán mozog a választék attól függően, hogy a gumírozási eljárás milyen fokú. Van keményebb,

rugalmatlanabb kókusz réteg is, ami ugyan olcsóbb, viszont biztos, hogy rosszabb is. Választható akár

hullámkókusz is a matrac magjának, ami akkor jöhet jól, ha állítható, vagy motoros ágyrácsra kerül a

matrac, mert ez a típusú kókusz matrac az egyedüli, ami hajlítható is és ugyan úgy nyújtja az optimális

alátámasztást a gerincnek és a testnek alvás közben. Ezzel is elősegítve a legpihentetőbb alvást. A

Rottex biomatrac családjában széles választékban variálható a latex és a kókusz kombinációja. Így

csaknem bármilyen komfortigény kielégíthető a biomatrac választékából.

Latex, kókusz matracok

A latex kókusz matracok a természetes alapanyagok felhasználásáról kapták a biomatrac kifejezést.

Mert minden latex kókusz matrac biomatrac, de nem minden biomatrac latex kókusz matrac. Ennél a

típusú matrac családnál a matracok keménységét leginkább a kókusz réteg vastagsága határozza meg.

A latex kókusz matracok esetében a kókusz réteg adja a matrac magját és egyúttal a tartóréteg

szerepét is a kókusz látja el. A kókusz réteg tartósságát a gumírozásnak köszönheti, amikor a kókuszt

kaucsuktejbe áztatják és így amellett, hogy egy védőréteget képez a kókuszrostokon, még rugalmassá

is teszi azt, ez által mégsem egy teljesen merev és kemény alapja lehet a latex kókusz matrac

magjának. A kókusz kialakításánál kifejlesztettek egy légcsatornás, vagy más néven hullámos kókusz

réteget is, aminek az előnyeit akkor érezhetjük, ha állítható, emelhető vagy motoros láb-, fejvégű

ágyrácsra kerül a matrac. Mivel ez a típusú kókusz a formájának köszönhetően jól hajlítható és mégis

képes ellátni a tartóréteg szerepét. A megfelelő kényelemről ennél a típusnál minden esetben a latex

réteg gondoskodik, ami ugyan csak egy természetes alapanyaga a matracnak, mely rendkívüli

légáteresztő képességgel bír, emellett biztosítja az antibakteriális tulajdonságát a latex kókusz

matracok családjában. A latex, mint alapanyag kifejlesztése az 1930-as évek elejére tehető, amikor is

egy német gumigyártó cég kísérletezett először latex matrac alapagyag gyártásával. A latex közismert

gumiszerű rugalmasságáról és formatartásáról híres. A latex kókusz matracok jóval rugalmasabbak

lehetnek a hideghab alapanyagú társainál. Így növelve a latex kókusz matracok pontelasztikus

tulajdonságát. Ezért is nyert ekkora teret a matracgyártásban. Viszont rendkívül magas tömegsűrűsége

miatt és a költségesebb előállítás miatt mára visszaesett a népszerűsége. Ennek ellenére elmondhatjuk,

hogy még Magyarországon ma is keresett matrac típusok közé sorolhatjuk a latex kókusz matracokat. A

Rottex latex kókusz matrac palettájában szinte minden komfort igényt kielégítően széles választékban

és összetételben találhatóak meg a latex kókusz matracok. A Rottex egy úgynevezett heterogén latex
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felhasználásával egy roppan kemény latex kókusz matrac szerkezet kialakítását is lehetővé tette. Így

még szélesebb spektrumon mozog a Rottex latex kókusz matrac kínálata. A Rottex matrac választéka

teljes mértékben megtekinthető és megrendelhető a Rottex webáruházban.

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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