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Matrac - Hideghab matracok

Gumotex Platinum hideghab matrac

Méretek

80*200cm: 119900 Ft Akciós ár: 94900 Ft

90*200cm: 129900 Ft Akciós ár: 99900 Ft

100*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 119900 Ft

140*200cm: 288900 Ft Akciós ár: 172900 Ft

160*200cm: 328900 Ft Akciós ár: 196900 Ft

200*200cm: 349900 Ft Akciós ár: 209900 Ft

180*200cm: 416900 Ft Akciós ár: 249900 Ft

Részletes leírás:
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Olcsón valami nagyon jót? Hát igen! Általában ezek a feltételek nem szoktak egy matracban

teljesülni, hiszen egy matrac vagy olcsó vagy jó. Nem így van ez viszont az újonnan megjelenő

Gumotex Platinum matrac esetében, ahol a meglepően alacsony fogyasztói ár mellett olyan

szolgáltatást kap az ember, amilyennel talán még nem is találkozott a magyar matracpiacon. Az új

Gumotex Platinum matracot is gyártó Gumotex (Moravia Comfort) vállalatot és matrac márkát már nem

kell bemutatni a magyar vásárlóközönségnek, hiszen a megbízható csehországi hab- és

matracgyártó

már évtizedek óta jelen van országunkban. Megbízható minőségével, gyors

szállításával minden Gumotex matracokkal foglalkozó matrac vállalkozás legjobb beszállítói közé

tartozik. Mint az egyik legrugalmasabb beszállító Partnerünk igyekszik a lehető leggyorsabban

kielégíteni a felmerülő vásárlói igényeket és olyan termékeket szállítani, amire a közeljövőben

megnövekedett igény várható.

 

Nincs ez másként az újonnan fejlesztett Gumotex Platinum matraccal sem, hiszen a magyar matrac

vásárlási trendek még mindig a keményebb, zónázott

ugyanakkor formakövető matracokat

helyezi előtérbe –természetesen a megfizethető árkategóriában. A normál testsűrűségű habból CNC

számítógép vezérelte profilozással kialakított 7 ergonómiai zóna a matrac egyik oldalán tökéletes

formakövetést kínál, a vágási utak által létrejött levegőcsatornáknak köszönhetően létrejött

járatokban a levegő áramlása szinte akadálytalan. A speciális formavágásnak köszönhetően a Gumotex

Platinum matrac két különböző mélységű vállzónával kerül kialakításra, így az átlagosnál szélesebb

vállú vagy a váll tájékán érzékenyebb felhasználók is megtalálhatják a számukra kellemesen, lágyan

teret engedő választható vállterületet.

 

Azon Vásárlók számára, akik a profilozott oldalnál keményebb, feszesebb alvási élményre vágynak, a

matrac másik vágatlan oldala minden bizonnyal olyan megoldást rejt, amit csak kevés matracban

találhatunk meg. A formavágás nélküli oldal feszes ugyanakkor rugalmas élményt rejt, de a keménység

ellenére is érezhető a minőségi hab rugalmassága, ellenállása és határozott alátámasztása. A 3

rétegben steppel elasztikus matrachuzat gondoskodik a páratartalom szabályozásáról, a megfelelő

higiéniai környezet biztosításáról és természetesen otthoni körülmények között mosógépben a

kettéválasztható matrachuzat egy-egy fele kényelmesen 60C°-on mosható

.
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