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Rottex TR-MF (zsákrugó + memória hab)

Méretek
80*200:

68900 Ft

Akciós ár:

68900 Ft

90*200:

74900 Ft

Akciós ár:

74900 Ft

140*200:

112900 Ft

Akciós ár:

110900 Ft

160*200:

127900 Ft

Akciós ár:

123900 Ft

180*200:

136900 Ft

Akciós ár:

135900 Ft

Rövid leírás

A Rottex TR-MF ideális választás a nem túlkemény fekhely kedvelőinek. Oldalt fekvőknek kimondottan
jó választás lehet, mert az 5 zónás zsákrugós rendszer kitűnő formakövető képességét még magasabb
szintre emeli a 2cm-es memória hab réteg, ami a matrac mindkét oldalán van. Ennek köszönhetően a
matrac forgatható, ezáltal növelhető az élettartama. A Rottex TR-MF matrac egy levehető-mosható
speciális Aloe Vera huzatot kapot.

Részletes leírás:
A Rottex TR-MF ideális választás a nem túlkemény fekhely kedvelőinek. Oldalt fekvőknek kimondottan
jó választás lehet, mert az 5 zónás zsákrugós rendszer kitűnő formakövető képességét még magasabb
szintre emeli a 2cm-es memória hab réteg, ami a matrac mindkét oldalán van. Ennek köszönhetően a
matrac forgatható, ezáltal növelhető az élettartama. A Rottex TR-MF matrac egy levehető-mosható
speciális Aloe Vera huzatot kapot.
Táskarugós matracok
A zsákrugós matracok, vagy más néven táskarugós matracok a hagyományos bonell rugós matracok
továbbfejlesztett változata. Mely a tartósság és pontrugalmasság nagyfokú figyelembe vételével került
kifejlesztésre. A táskarugós matracok belő szerkezetében majdnem dupla annyi rugótest van, mint a
bonell rugós matracok belsejében. A zsákrugós matracok nagyfokú pontelasztikusságának
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köszönhetően jobban tudja követni a test vonalait, mint a hagyományos bonell rugós matracok. A
zsákrugós matracok tekintetében a rugótest átmérője kisebb, mint a bonell rugós matracok gyártásánál
felhasznált rugók átmérője. Ennek eredményeképpen a zsákrugós matracok súlyelosztása is
hatékonyabb. A táskarugós matracok esetében minden rugótest egy különálló zsákba, vagy tasakba
vannak varrva, így minden rugó egymástól függetlenül mozoghat, így igazodva a test vonalaihoz a
legjobban a rugós matracok között. Ennek a pontrugalmasságnak köszönhető, hogy a fekvőfelület nem
tud áthullámozni, így ha egy dupla méretű zsákrugós matracon az egyik fél megfordul, azt a másik fél
nem fogja megérezni. Mivel a táskarugós matracok rugótestei között nincs érintkezés, ezért a
rugótestek kopásából adódó problémák is kiküszöbölhetők. A zsákok, amikbe a rugótestek vannak
varrva továbbá az oldalirányú elmozgást is lehetetlenné teszik, ezzel is emelve a zsákrugós matracok
kényelmét. A Rottex matracok között is megtalálható a zsákrugós matracok, vagy táskarugós matracok
családja is. A Rottex zsákrugós matracok készítése közben arra is odafigyeltek, hogy a rugózat gyárilag
zónásított kialakítású legyen, így nyújtja a megfelelő alátámasztást a gerincnek, amitől a zsákrugós
matracok még pihentetőbb alvást tesznek lehetővé. Ezt a különböző ellenállású rugók használatával
tették lehetővé, ezzel is a legoptimálisabb alátámasztás elérésére törekedve. A Rottex webáruház illetve
a Rottex Budapest Mintabolt kínálatában meg is tekinthető a teljes választék. A Rottex a zsákrugós
matracok gyártásánál 130mm magas rugótesteket használnak 230 rugó/nm sűrűségben. A rugós
matracok terén ez igen sűrűnek mondható, ezzel is fokozva a matrac pontrugalmasságát. A Rottex
matracok mindegyike hazai gyárakban készülnek, hogy ezzel is elősegítsék a hazai gazdaság
fellendülését. Tehát a Rottex zsákrugós matracok azoknak lehet a legjobb választás, akik megbízható
és felső kategóriás rugós matracot keresnek.
Rottex cégtörténet
Cégünk már több mint két évtizede 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, Németország. 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.

oldal 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

