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Magniflex Biomax

Termékadatok:

Garancia: 10 év

Összetétel: Eliosoft hab

Gyártó: Magniflex

Matracmagasság: 20cm

Komfort: Enyhén lágy

Súlykorlát: 120kg

Huzat anyaga: CoolMax

Származási hely: Olaszország

Minősítések: CE-minősítés

Csomagolás: Vákuumcsomagolt

Huzat típusa:

Zónák száma: Nincs ergonómiai zóna

Méret: 80*200cm

EP elszámolható: Nem

Egyedi méret rendelhető: Sajnos nem

Szállítási határidő : 10 munkanapon belül

Mosható: Nem mosható

Részletes leírás:

Magniflex Biomax

A kivételes komfortot nyújtó 20cm matracmagasságú Magniflex Biomax vákuummatrac a lágyság, a

rugalmasság és a komfort kombinációja. A matrac tudásához képest az ár inkább a könnyen

megfizethető minőségi matracok közé sorolja.

Az Eliosoft matracmag

A poliuretán térfogatát víz hozzáadásával megnövelik, majd az így kapott anyaghoz egyéb összetevőket

kevernek, így készül az Eliosoft habanyag, amely nagyon rugalmas, mégis tökéletesen formatartó. A

hagyományos matracok könnyen elveszíthetik a rugalmasságukat, így nem tudják biztosítani a test

természetes pozícióját. Az Eliosoft matrac a szerkezetének és sűrűségének köszönhetően bármilyen

pozícióban a helyes testtartást biztosítja. Az Eliosoft magja kitűnő anatómiai tulajdonságokkal
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rendelkezik és maximális szellőzést biztosít a mikro-cellás szerkezetének köszönhetően, amely felveszi

és elvezeti a nedvességet, így megakadályozza a baktériumok és atkák elszaporodását.

A CoolMax huzat

Az összetételének köszönhetően tökéletesen elvezeti az alvás közben elpárolgott nedvességet. 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 vezeti el teljesen, így biztosítja az ideális klímát az alváshoz. Ez a matrac

megteremti az egészséges és pihentető környezetet az egész test számára.

  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.

   Ingyenes országos házhoz szállítás

    Rengetek "kapcsolódó" ajándék

    Versenyképes kedvezmények

    Hatalmas matrac- és termékválaszték

    Matracposta. Webáruház. Kényelem.
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