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Best Dream Memory Duet

Termékadatok:

Garancia: 15 év

Összetétel: 13+3+2cm

Gyártó: Best Dream

Matracmagasság: 20cm

Komfort: Félkemény

Súlykorlát: 130kg

Huzat anyaga: CoolMax

Származási hely: Olaszország

Minősítések: ORKI-engedély

Csomagolás: Vákuumcsomagolt

Huzat típusa: Fix, nem levehető

Zónák száma: Nincs ergonómiai zóna

Méret: 80*200cm

EP elszámolható: Igen 100%-ban

Egyedi méret rendelhető: Igen

Szállítási határidő : 10 munkanapon belül

Mosható: Nem mosható

Részletes leírás:

Best Dream Memory Duet

A Best Dream Memory Duet matrac az egyik legnépszerűbb félkemény emlékezőhab termék a

vákuummatrac kínálatból. A kedvező matrac ár mellett a kiváló minőségnek köszönhetően a termék

rendelkezik orki engedéllyel, így a matrac egészségpénztárra is 100%-ban elszámolható.

A Memory Duet egy klasszikus emlékezőhab vagy más néven memory matrac, amely tökéletesen

felveszi a test vonalát, tulajdonságainak és a felhasznált anyagoknak köszönhetően a kicsit feszesebb

matracra vágyó vevők igényeit is kielégíti. Kivételes tulajdonságokkal rendelkezik. Rugalmassága révén

az emberi test alakjához idomul, elősegíti az izmok pihenését, és jó keringést ad testünk minden

részében. A Memory hab az alaphelyzetbe való lassú visszatérési effektusnak köszönhetően biztosít a
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testnek optimális ortopédiai támaszt, ezáltal nyugodt alvást biztosít. A matrac meggátolja a felfekvések

keletkezését, így rendkívül előnyös a hosszú időn át fekvő személyek részére is. Memory réteg

vastagság összesen 5 cm.

Matracmag:

A Memory Duet matrac magja egy különleges memory -memoryfoam, vagy visco foam- hab, amelynek

a keménysége a testünk hőmérsékletétől függően változik, az emberi testtel való érintkezésénél

megpuhul. Köszönhető ez annak a hatásnak, hogy nehezen nyeri vissza eredeti alakját, ezért nevezzük

?Memory habnak?. Tulajdonságának köszönhetően segít egyenletesen szétosztani az emberi

szervezetre ható nyomást. Nagyon pozitív hatással van a vérkeringésre és stabilizálja az emberi test

optimális helyzetét. A test így kevesebbet forgolódik és az alvás nyugodtabb.

Matrachuzat

A Coolmax természetesen víztaszító anyag. Szövete olyan szállítórendszert alkot, amely extra gyorsan

elvezeti a nedvességet a bőr felől a szövet további rétegeibe  anélkül, hogy magát a nedvességet

magába szívná.

A Coolmax huzat megfelelő hőmérsékletet és ideális alváskörnyezetet biztosít. A kitűnően szellőző

Coolmax huzatának köszönhetően a matrac 10 perc után a test által leadott hő és nedvesség 45 %-át, 1

óra után pedig a 90 %-át párologtatja el a felületről, így biztosítja az ideális alvási klímát. Ez a

matrachuzat egészséges és pihentető környezetet teremt az egész test számára.

Matracvédő javasolt!

Matracvédő használata javasolt minden fix -nem levehető- matrachuzat esetén. Használjon minden

esetben  könnyen mosható, antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető matracvédőt, hogy

elkerüljük matrachuzatunk idő előtti elszennyeződését. Tekintse meg higiéniai matracvédő

kínálatunkat itt.

Mi az a vákuummatrac?

A vákuummatrac -legyen az normál hab vagy éppen memory, emlékezőhab matrac- tulajdonképpen egy

csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába behúzva egy  többtonnás préssel lassan

összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt  a matracmag cellái közül. A vákuummatrac csomagoló

fóliáját ezután két  oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva a levegő visszaáramlását.  Henger

alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják.

A  vákuummatrac esetében is, mint minden habmatracnál az alapanyag  cellaszerkezete az eredeti

formájára igyekszik visszaállni minden  esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét

levegővel  telítődnek és mintegy 20-24 óra alatt vákuummatracunk ismét eléri  eredeti formáját, alakját

és használati tulajdonságát.

Fontos  megjegyezni, hogy egy vákuummatrac önmagában se nem jó, se nem rossz  jelző, csupán egy

csomagolástechnika. A matracok minőségét -így a  vákuummatracok minőségét is- a felhasznált

alapanyagok fajsúlya,  tisztasága és minősége fogja jelenteni.

Ingyenes országos házhoz szállítás

Rengetek "kapcsolódó" ajándék

Versenyképes kedvezmények
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Hatalmas matrac- és termékválaszték

Matracposta. Webáruház. Kényelem.
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