
MatracGuru

Biohome! Alváskultúra - www.matracguru.hu

Matrac - Gyerekmatracok

Junior Vital gyermekmatrac

Méretek

80*160cm: 59900 Ft Akciós ár: 47900 Ft

80*200: 64900 Ft Akciós ár: 49900 Ft

90*200cm: 69900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

Részletes leírás:

 

Milyen matracot vegyünk egy kétéves vagy hároméves gyereknek?

Junior Vital gyerekmatrac egy kétoldalas, két különböző keménységi komfortot nyújtó gyerekmatrac,

amely elkísérheti gyermekünk éjszakáit egészen a kiskamasz korig, tekintettel, hogy növekedésnél és

testsúly gyarapodásnál a matrac majd megfordítható lesz a feszesebb oldalra

Egy matrac -és a gyerekmatrac is- egy sor követelménynek meg kell, hogy feleljen. Minden

gyermekmatrac legyen átszellőző, rugalmas, mosható huzattal ellátott és bírja a változó terhelést.

Junior Vital matrac 2 éves gyereknek már javasolt, kiságy után lehetne az első igazi matrac.

A Junior Vital matrac a 2-14 éves korosztály árban kedvező, mégis ergonómiailag kifogástalan

minőséget nyújtó legújabb gyerekmatracunk.

Megérkezett Junior Vital névre hallgató legújabb matracunk, amely egy hiánypótló matrac a magyar

matracpiacon. A szülők legnagyobb problémája, hogy a kiságyból kikerülve milyen matracra fektessék

gyermeküket. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy nem érdemes nagyon drága zónázott matracot venni,

mivel a kicsik testsúlya és testalkata még nem fogja kihasználni a matrac ezen előnyeit. Viszont nagyon

"gagyi" megoldást sem szeretnénk gyermekünk alá tenni. Itt jön a Junior Vital matrac, amely két

különböző keménységű komfortoldalának köszönhetően a későbbi testsúly-gyarapodáskor a
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keményebbik oldalra megfordítható, így viszonylag hosszan évekig nyújt majd ergonómikus

alátámasztást. A Junior Vital gyerekmatrac két különböző sűrűségű és keménységű habból áll, a hab

rétegek között levegőcsatornák találhatók, amelyek egy részről a matrac szellőzését hivatottak ellátni,

más részről gondoskodnak a megfelelő rugalmasságról.

Junior Vital gyerekmatrac cellulóz alapú, kiváló minőségű és légáteresztő képességű, antiallergén

Tencel matrachuzattal rendelhető.

 

 Milyen egy jó gyerekmatrac?

A következő összefoglalásban a nyolc éves szakmai tapasztalatomon túl, a háromgyerekes gyakorló

apuka objektív véleménye is helyet kap.

Itt egy kicsit egy könnyebb dolgunk lesz, mint a felnőtt matracok esetében, hiszen -sajnos- a kényelem

és a komfort meghatározása nem a felhasználó kezében van, hanem a szülők döntenek gyermekük

kényelméről, komfortjáról.

Nem tűnik nehéz döntésnek, megkérdezünk egy-két barátot ismerőst, hogy nekik milyen

gyerekmatracuk van, és így viszonylag gyorsan bezárul a piaci körkép. Pedig ha egy kicsit jobban

megvilágítjuk a kérdést, hamar rá kell jönnünk, hogy a csecsemők-kisgyermekek ergonómiája nem

sokban tér el a felnőtt igényektől, sőt további elvárásaink is lehetnek egy gyerekmatraccal szemben.

Kezdő szülők gyakori kérdése, hogy hogyan fektessük a csecsemőt, hason vagy hanyatt? Itt többnyire a

szakemberek, szülők véleménye is megoszlik. És milyen érdekes, hogy -tekintettel, hogy gyermekeim

lágyhab matracokban nőnek fel- mindegyik csecsemőkorától fogva oldalra fordul és oldalt alszik.

Elmondhatjuk, hogy hasonlóan a felnőtt matracokkal szemben támasztott követelményekkel a

gyerekmatracokra is érvényes: a matrac feladata, hogy a testen minden pontján egyenletesen

támassza alá, elosztatva így a felületen a különböző testrészek különbségeiből adódó nyomáspontokat.

Ezt Florian Heidinger, a Müncheni Ergonomiai Központ munkatársa sokkal egyszerűbben fogalmazta

meg nekünk: „A matracmag feladata, hogy egyenletesen támassza alá a testet. Minden olyan anyag,

ami a testet merev tartásba kényszeríti, az egészségre ártalmas" – magyarázza Dr. Florian Heidinger, a

Müncheni Ergonómiai Intézet (Ergonomie Institut München)

Kókusz: egészségére!

Kicsit szétnézve -nem majmolva- Nyugat-Európában, azt tapasztaljuk, hogy a nagy matracgyártók

kivétel nélkül gyermekprogramjukban lágyhab matracokat kínálnak, és a hazánkban oly népszerű

kókusz alapanyagnak szinte nyomára sem bukkanunk.

Trendek és valóságok

Tagadhatatlan trend lett nálunk a kókusz. Ugyanilyen trend volt a 60'-as években a nylon ing,

próbálnánk meg ma eladni őket. Tehát a világ változik, az alapanyagok változnak és a kutatási

eredményeknek köszönhetően viszonylag gyorsan változnak a trendek is, így kis hazánkban is egyre

inkább szorul háttérbe pl. a kókusz, mint alapanyag és előtérbe kerülnek a modern légáteresztő,

formastabil és ergonómiai szempontok szerint tökéletesen alakítható hideghabok.

Mit is tud egy kókuszmatrac?

Mint a német Dunlopillo volt kereskedelmi- és marketing igazgatója nagyon sok kereskedésben

megfordultam és így az évek során rengeteg (hasznos és haszontalan) tapasztalatra tudtam szert tenni.

Egyik ilyen látogatásom során -mint gyanútlan leendő apuka- megkérdeztem egy eladót, hogy miért is
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jó a kókusz gyerekmatrac?

Válaszok és valóságtartalmuk:

-Mert jó kemény

-az miért is jó?

-mert alátámasztja a gyereket?

-ezt tudja egy hab matrac is, nem?

-igen, de ez biomatrac

-attól a szintetikus latextejtől bio, amivel átitatják, hogy rugalmas legyen?

-nem, hanem a kókuszrost egy természetes anyag, plusz hogyha bepisil a gyerek, akkor a zuhany alatt

át lehet mosni a kókuszrostot

-értem. Köszönöm a segítségét.

Pedig lehetne kényelmes is...

És a gyanútlan apuka megeszi a történetet, és miért is ne enné meg, amikor olyan szépen van tálalva.

1., A kókuszrost egy élelmiszeripari melléktermék, sok esetben ökológiailag nem ellenőrzött

gazdaságokból származik, India, Pakisztán és hasonló országok szegény vidékeiről, viszont sok van

belőle és valahová el kell adni. Megértem.

2., A lószőr is átszellőzött és ráadásul nem szívott magába nedvességet. A jó minőségű hideghabok

légáteresztő képessége bátran versenyre kel a kókusz-termékek légáteresztő képességével.

3., A gyerekmatracok mérete jellemzően 60*120cm és 70*140cm. Méretükből adódóan ez kis

gyerekeknek való, tapasztalatom szerint, olyan 1,5-2 éves kor körül kinövik a kiságyat, kimásznak

belőle és óhatatlanul másik, nagyobb ágyba kerülnek. Akinek van gyereke az tudja: sajnos 2,5-3

korukig a mai gyerekek pelenkások (főleg éjszaka), így teljesen kizárt, hogy egy baba a matracba

bepisiljen. Viszont milyen jól hangzik, hogyha, akkor lehet mosni.

Miért a habmatracok?

A hideghab előretörésével, korszerűsödésével olyan kialakítású terméket készíthetünk, amilyen igény

éppen felmerül. A hideghabokból elkészíthető termékeknek csak a fantázia szabhat határokat. Könnyű,

légáteresztő, formastabil, nem hajlamos a melegedésre és nyitott sejtszerkezetének köszönhetően

elkerülhető az oly' veszélyes széndioxid visszalégzés.

Alakíthatóságuknak és a habok keménységének szabályozhatóságával, különböző felületi kialakítású és

eltérő keménységű matracokat készíthetünk, ellentétben a kókusz alapanyag "ugyanolyanságával"

Az alapanyagok fejlődésével felbukkantak az antibakteriális habok, amelyben nem alakulhatnak ki a

baktérium- és gombatelepek, így a háziporatka megtelepedése is megakadályozható.

A habok nem rostokból állnak, így az nem töredezik, nem porlik, formastabilitásának köszönhetően

hosszabb élettartamú.

Milyen legyen egy gyerekmatrac huzata?

Legyen mindenképpen mosható, tapasztalatok szerint a 60C°-os mosás minden higiéniai és

egészségügyi igényt kielégít, így a háziporatkák inaktiválására is megoldást nyújt. A matrachuzat

legyen funkcionális alapanyagból, az egyszerű pamut huzatokhoz képest napjainkra már lényegesen

fejlettebb, nagyobb légáteresztő- és páraszabályzó képességgel bíró huzatok ia megtalálhatók, pl.:

AmicorPure, Lyocell, Tencel

Sajnálatos, hogy éveknek kell még, hgy elteljen, mire kicserélődnek a trendek és a jól promotált
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termékek marketing-mázán keresztül előtérbe kerülhetnek a valódi használati értéket képviselő

gyerekmatracok.

 

Junior Vital gyerekmatrac egy kivétel a gyerekmatracok között: Junior matrac kétéves kisgyereknek

egészen a junior korig egy megbízható, légáteresztő, kétoldalas és antiallergén Tencel matrachuzattal

ellátott profi gyerekmatrac.
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