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Matrac - Vákuummatracok

Ceriflex Silver Active matrac

Méretek

80*200cm: 111900 Ft Akciós ár: 66900 Ft

90*200cm: 124900 Ft Akciós ár: 74900 Ft

100*200cm: 138900 Ft Akciós ár: 82900 Ft

140*200cm: 189900 Ft Akciós ár: 113900 Ft

160*200cm: 214900 Ft Akciós ár: 128900 Ft

180*200cm: 241900 Ft Akciós ár: 144900 Ft

200*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

Részletes leírás:

 

Silver Active vákuummatrac

A Ceriflex Silver Active matrac az olasz Ceriflex vákuummatrac gyártó vállalat legújabb terméke

Magyarországon. A Silver Active ágymatrac várhatóan 2019 nyarán jelenik meg az üzletekben és

a 20cm vastag vákuummatrac kategóriában szeretne nagyot hódítani a piacon. Erre minden

lehetősége meg is van, hiszen a nagysikerű Classic Hard és Selena Comfort matracok

közé pozicionálva a Selena Comfort ágybetét áránál kedvezőbb árfekvésben kerül a boltokba.

 

A Silver Active matrac tulajdonságai

A Silver Active matrac egy meglehetősen feszes termék komfortját, keménységét, magasságát és árát

tekintve a legjobban a régi, eredeti Siglo matrachoz hasonló, erre a termékre hasonlít a leginkább. Az

összességében 20cm magas 18cm vastag Eliocell habból készülő Silver Active ágybetét is ergonómiai

zónák nélkül kerül gyártásra, de a feszesebb, keményebb matracokat kedvelők körében ez általában

előny szokott lenni, hiszen a különböző kivágások, könnyítések nélkül egy még feszesebb terméket

kapunk.
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A Silver Active matrachuzat: Silver Care

A Silver Active matrac alapvetően az ezüst jótékony hatásaira épít, hiszen évtizedekóta ismert és

köztudott, hogy az ezüst szálaknak feszültségelvezető hatásán túl antibakteriális, fertőtlenítő hatása is

van (lásd: ezüstcolloid), így a matrachuzatokba integrálva a baktérium- és gombatelepek

kialakulásának esélyei is jelentősen csökkennek. A köztudatban elterjedt "ezüstszálas" kifejezés

azonban minden matrac esetében félrevezető lehet, hiszen hatalmas költségeket jelentene, ha valóban

ezüstből készülő szálakkal szőnék át a matrachuzatokat. Az ilyen típusú matracok -többek között a

Silver Active matrac is- olyan funkcionális szállak felhasználásával készül, amelyben a matrachuzat

bizonyos szálainak felületén ezüst-ionokat kötnek meg. Ezek a megkötött részecskék elvégzik aztán a

Silver Active matracban is a tőlük elvárt feladatot és hosszan tartó, tartós antibakteriális hatást

fejtenek ki a Silver Active matrac huzatában.

 

 

Nano Silver Technology

Sok gyártónál egyre nagyob népszerűségnek örvendenes az ezüstszálas matrachuzatok. A legnagyobb

gyártók kínálatában is megtalálhatók a különböző silver, silver therapy, silver technology vagy más

hasonló fantázianévre hallgató ezüstszálas matrachuzatok, így fontosnak tartjuk, hogy egy kicsit

részletesebben is beszéljünk róla és eloszlassunk egy pár -a silver matrachuzatok körül kialakult-

félreértést. Az ezüstszálas matrachuzatokban először is nincsenek ezüstszálak. Persze ez a gyártók

vagy a forgalmazók részéről nem félrevezetés, nem a vásárló megtévesztése, csupán az egyszerűbb

kommunikáció és könnyebb érthetőség kedvéért egyszerűsödött ide a kifejezés. Az ezüstszálas

matrachuzatokban található egyes szálak felületén ezüst ionok vannak megkötve, így azok a rendszeres

mosás során sem vesznek el, hosszú évekig ellátják feladatukat. Az ezüst kiváló vezető, így a túltöltött

bioelektromos feszültség elvezetésében is szerepet játszhat, legfontosabb tulajdonsága azonban az

antibakteriális hatás és a matrachuzatban kialakuló kellemetlen szagok semlegesítése. Az ezüst

antibakteriális hatásának köszönhetően matracunkban könnyebb egy higiénikus, baktérium- és

gombatelepektől mentes környezetet kialakítani, így a matracok legnagyobb ellensége a házi poratkák

is sokkal nehezebben telepednek meg a számukra kellemetlen környezetben.

 

A Silver Active matrac egy mondatban

A 2019 nyarán megjelenő a több, mint 50 éve tradícionálisan Olaszországban készülő Ceriflex Silver

Active matrac egy szép, 20cm vastag, feszes vákuummatrac kedvező

árfekvésben antibakteriális, ezüstszálas SilverCare matrachuzattal és természetesen az eredeti olasz

matracoktól megszokott vákuumcsomagolásban.

 

 

Ceriflex Vákuumatracok

A Giuseppe Merafina irányítása alatt álló vállalat Dél-Olaszországban Foggia és Bari között Cerignola

városában található és ez a mediterrán hangulat a matracok külső megjelenésében is visszaköszön.

Letisztult színek, elegáns minták és kompromisszumot nem tűrő minőség. Mintha csak egy eredeti olasz

pizza lenne. A minőségi alapanyagok, a nagyon szigorú gyártástechnológia Nyugat-Európában is

népszerű matrac márkává tette a Ceriflex nevet, így a Ceriflex márkanév több évtizede már a

nemzetközi matracvilágban is egy ismert és elismert márkanév. A minőség és a megbízhatóság az

évtizedek alatt meghozta gyümölcsét és napjainkra a Ceriflex márka már Magyarországon is kapható.

Ceriflex matracok a minőségi alapanyagokon túl, túl a nagyon szigorú gyártási meneten a vákuum

matracok minden előnyét kínálják Vásárlóinak, hiszen a könnyű és olcsó szállítás csak további előnyt
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jelent majd a matracvásárlásnál. Olaszország tehát nem csak a kávé, a pizza, a luxus sportautók

hazája, hanem a minőségi vákuum matracok bölcsője is, hiszen lassan közel 60 éve Olaszországban

Giuliano Magni gyárában a Magniflex márka gyártotta az első vákuumcsomagolt matracokat a nagyvilág

számára.

 

 

Mi is az a vákuummatrac? 

A vákuumágymatrac ágymatrac kategória egy speciális csomagolást jelent, ahol a már kész, teljes

méretű matracot behúzzák egy fóliába, amelynek mindkét vége nyitva marad. A matrac ezután a

ráhúzott csomagoló fóliával együtt felkerül egy asztalra a prés alá, ahol többtonnás nyomással lassan

összepréselik a matracot 3-4cm vastagságra, kiszorítva így a levegőt a cellaszerkezet közül.

Ekkor lehegesztik a fólia két végét, hogy ne áramolhasson vissza levegő és a vékonyra préselt matracot

összetekercselik és még egyszer lecsomagolják a biztonságos szállítás érdekében. Vákuummatracok

első sorban a kedvezőbb árkategóriákban találhatók. A vákuummatracok feltalálása Giuliano Magni

olasz matracgyár tulajdonos nevéhez fűződik, elsőként ő alkalmazta a csomagolást

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                oldal 3 / 3

http://www.tcpdf.org

