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Rottex Memory Komfort fedőmatrac

Méretek

80*200: 31900 Ft Akciós ár: 25520 Ft

90*200: 32900 Ft Akciós ár: 26320 Ft

140*200: 54900 Ft Akciós ár: 43920 Ft

160*200: 57900 Ft Akciós ár: 46320 Ft

180*200: 58900 Ft Akciós ár: 47120 Ft

Rövid leírás

A fedőmatracok akkor kerülhetnek előtérbe, mint megfelelő választás, ha a már meglévő matracunkat,

ágyunkat szeretnénk puhítani, vagy esetleg egy nyaralás alkalmával, ha nem vagyunk biztosak benne,

hogy az átmeneti fekhelyünk megfelelő lesz-e.

Részletes leírás:

A fedőmatrac segítségével lehet puhítani a meglévő esetlegesen túl kemény matracon. Viszont minden

esetben a fedőmatracok használata csak abban az esetben lehetséges, ha a matracunknak sík a

felülete. Egy apró gödrösödésnél a fedőmatrac teljesen felveszi a gödrösödés vonalát, így nem kapjuk

meg a kívánt hatást. Fedőmatracok több féle alapanyagból is készülhetnek. Ezzel a típusú memóriahab

fedőmatrac használatával egy keményebb memory fedőmatrac érhető el, ha a normál memória hab

fedőmatrac túlságosan puha érzetet kelt, akkor a heterogén memória hab fedőmatrac lehet

segítségünkre, amiben a memóriahab egy tömörített préselt típusa található. Ezzel biztosítva a

megfelelő alátámasztást és a kívánt puhaságot. 4cm vastagságban, levehető, mosható, Aloe huzattal.

Fedőmatracok

A fedőmatracok akkor kerülhetnek előtérbe, mint megfelelő választás, ha a már meglévő matracunkat,

ágyunkat szeretnénk puhítani, vagy esetleg egy nyaralás alkalmával, ha nem vagyunk biztosak benne,

hogy az átmeneti fekhelyünk megfelelő lesz-e. De azt nem árt észben tartani, hogy egy fedőmatrac
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csak teljesen egyenletes felületre helyezve tudja a kívánt hatást kifejteni, ami annyit jelent, hogy ha a

meglévő fekhelyünk kis mértékben is, de deformált, akkor ebben az esetben a fedőmatrac követni fogja

a matrac, vagy ágy formáját. Épp ezért egyik fedőmatrac sem alkalmas az ágy, vagy matrac

károsodásának javítására, pótlására. Fedőmatrac, vagy más néven topper több féle alapanyagból

készülhet. Leginkább ezek alapján csoportosítják is a fedőmatracok családját. Illetve a vastagságuk is

gyártónként változó lehet. Alapanyag lehet hideghab, latex, vagy memoryfoam. A hideghab

fedőmatracok a komfortréteg megduplázásával teszi vastagabbá azt a mozgásteret ahol a váll, csípő

belesüllyedhet a matracba. A hideghabok sűrűségétől függően változik a tartóssága a fedőmatrac

keménységétől függetlenül. A latex alapanyagból készült fedőmatrac egy plusz rugalmassággal is ellátja

matracunkat a latex ruganyos tulajdonságának köszönhetően. Illetve a fedőmatrac szelőzése is

viszonylag magasabb a latex fedőmatracok választásával. A memoryfoam fedőmatracok segítenek

leginkább a megfelelő puhaság eléréséhez. Viszont egy rugós matracra helyezve jelentősen lecsökkenti

a rugós matrac rugalmasságát, mivel a mozgási energiákat elnyeli a memória hab, így segítve a

nyomáspontok kialakulásának megakadályozásával a leginkább pihentetőbb alvást. A fedőmatracokat

levehető, mosható huzattal látják el, ezzel is kiváltva az esetleges matracvédő használatát. Általában a

négy sarkán található gumipánttal rögzíthető a matrachoz, így meggátolva a fedőmatrac elmozdulását

alvás közben. A fedőmatracok akár összetekert állapotban útitársunk lehet minden nyaralás, kirándulás,

utazás alkalmával, így segítve a regeneráló alvás elérését szinte minden körülmény mellett. A Rottex

fedőmatracok minden típusban 4cm vastagságban választható. A Rottex fedőmatrac választéka

megtalálható a Rottex webáruház kínálatában. Továbbá ki is próbálható Rottex Budapest

mintaboltjában.
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