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Matrac - Gyerekmatracok

Rottex GN kókusz gyerekmatrac 60*120cm

Méretek

60*120cm: 26900 Ft Akciós ár: 22900 Ft

70*140cm: 33900 Ft Akciós ár: 28900 Ft

80*160cm: 46900 Ft Akciós ár: 40900 Ft

90*200cm: 63900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

Részletes leírás:

Rottex GN 7cm vastag latexált kókusz alapanyagból áll. Rottex GN gyerekmatrac 60x120cm és

70*140cm méretben rendelhető Egy kemény és természetes kókusz alapanyagból készülő

gyerekmatrac, amely a megfelelő csecsemőágy nélkülözhetetlen kelléke. A kókuszrostok légáteresztő

tulajdonsága, természetessége és hatékony tisztíthatósága évtizedek óta a hazai csecsemő matrac

választék nélkülözhetetlen alapanyaga. Mosható antiallergén matrachuzatának köszönhetően

kifejezetten higiénikus és antiallergén matracot kapunk. Minden Rottex kókuszmatrac, gyerekmatrac és

gyerekmatracok a webáruházban akciós áron rendelhetők meg. Akciós gyerekmatrac ár a termék

mérete mellett Rottex GN kókusz gyerekmatrac latexált kókusz matrac főzhető huzattal a Rottex

matrac választékból. Rottex gyerekmatrac akció és Rottex gyerekmatrac altalános méretekben a

MatracGuru matrac webáruház oldalairól rendelhetők.
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MIÉRT PONT KÓKUSZ?

A kókuszmatrac belsejében található kókuszrostok megfelelően kemények ahhoz, hogy alátámasszák a

gerincoszlopot, ezért roppant előnyös a gyermekek számára. A kókuszmatrac teljesen antiallergén és

atkáktól mentes, így a legjobb választás azoknak, akik allergiásak a házi poratkákra. A kókuszrost

semmilyen mennyiségben nem veszi fel a vizet és más folyadékokat. Az ember alvás közben

testnedveit párologtatja, ami a kókuszmatrac belsejébe szivárogva a rostok között gombásodást

okozhat. A kókuszmatrac azonban nem veszi fel a folyadékokat, valamint tökéletes szellőzése miatt a

folyadékok könnyen elpárolognak a kókuszmatrac belsejéből, meggátolva a gombásodást.

Természetesen a babák ma már nagyon biztonságos pelenkákban alszanak, de esetenként a kifolyó pisi

sem okozhat gondot, a kókuszmatrac tisztítása nagyon egyszerű. A huzat levétele után a kókuszmatrac

a kádban átmosható.

MILYEN A JÓ GYEREKMATRAC?

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)

PÁR SZÓ A ROTTEX MATRACGYÁRTÓ VÁLLALATRÓL

Cégünk már 17 éve 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 teszi

számunkra 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
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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, Németországba. 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. Forrás: www.rottex.net

Rottex GN kókusz gyerekmatrac latexált kókusz matrac főzhető huzattal a Rottex matrac választékból.

Rottex gyerekmatrac akció és Rottex gyerekmatrac a MatracGuru matrac és hálószoba webáruház

oldalain egyszerűen megrendelhetők.
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