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Swiss Dream Sleep HARD kemény hideghab matrac

Termékadatok:

Garancia: 10 év

Összetétel: Normál hideghab

Gyártó: Swiss Dream

Matracmagasság: 19cm

Komfort: Kemény

Súlykorlát: 100kg

Huzat anyaga: SwissDream szövet

Származási hely: Magyarország

Minősítések: Szokásos

Csomagolás: Normál csomagolás

Zónák száma: Nincs ergonómiai zóna

Méret: 80*200cm

EP elszámolható: Nem

Egyedi méret rendelhető: Igen

Szállítási határidő : 14 munkanapon belül

Részletes leírás:

A Swiss Dream Sleep HARD akciós hideghab matrac egy igazi strapabíró kemény, levegőcsatornákkal

kialakított matrac meglepően olcsó árfekvésben. Amennyiben Ön a keményebb komfortot, az

antiallergén és mosható matrachuzatot kedveli..meglepően olcsó árfekvésben. Amennyiben Ön a

keményebb komfortot, az antiallergén és mosható matrachuzatot kedveli, úgy a A Swiss Dream Sleep

HARD akciós hideghab matrac tökéletes választásnak kínálkozik.

INGYENES ORSZÁGOS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

A legtöbb ember semmilyen más eszközt vagy tárgyat nem használ olyan gyakran és olyan sokat, mint
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a matracot. Hozzávetôlegesen életünk egyharmadát töltjük rajta, és egyetlen más bútor sem

befolyásolja egészségünket ilyen közvetlen módon. Annak érdekében, hogy frissen és kipihenten tudjuk

napi feladatainkat elvégezni, szervezetünknek pihentetô éjszakai alvásra van szüksége. A rossz alvás

negatív hatással lehet memóriánkra, kognitív képességeinkre, emésztésünkre, és ezen kívül számos

egészségügyi problémát okozhat.

Felgyorsult életünkben az egészséges táplálkozás és megfelelôen aktív életmód mellett az egyik

legfontosabb az egészséges és pihentetô alvás. Biztosítani kell az idegrendszer és a test megfelelô

regenerálódását ahhoz, hogy minden nap derusen és kipihenten kezdôdjön.

Tudta Ön, hogy egy ember átlagosan kb. 25 évet tölt alvással?

Ez alatt az idôszak alatt újul meg a bôr, lazul el az izomzat és nyugszik meg az idegrendszer. A

hideghab matracok a jelenkor legmodernebb és legújabban kifejlesztett alvásrendszerei. A

hagyományos szivacshoz képest egységes homogén és nagy rugalmasságú, rendkívül jó alaktaró

képességu és különlegesen tartós anyag. Különbözô, a matracokban is használt hideghabot napjainkban

a legmodernebb kórházakban és az urutazások során is használnak. Számos nyugat-európai országban

a hideghab rendszeru matracok már piacvezetôk tartósságuk, kiváló anatómiai és ortopedikus

felépítésük miatt.

Mit érdemes tudni a hideghab típusú matracokról?

? legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában

? feszes, a testformához alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít

? kiváló klímakiegyenlítô hatást nyújt

? mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját

? higiénikus környezetet biztosít

? teljesen hangtalan

? anyagszerkezete egyedülálló módon lehetôvé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat pontosan

követô kialakítást

? antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elô

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok?

? rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen, a vérkeringést és megfelelô

anyagcserét gátló nyomáspontok kialakulását

? kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a magas páratartalom kialakulását

? magas minôségu ortopedikus komfort biztosítja a gerincoszlop helyes pozícióját

A hideghab matracok egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden

görbületét. Ez az alakfelvevô folyamat elosztja testsúlyát, és megelôzi a kellemetlen nyomáspontok

kialakulását, melyek fôleg a csípô, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyek keringési

rendellenességeket, zsibbadságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak.

A hideghab
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A 21. század talán legnépszerűbb matrac alapanyaga. Könnyű, légáteresztő, határok nélkül formálható;

a legkedvezőbb árfekvéstől egészen a luxus kategóriáig találunk itt matracokat. A hideghab matrac

legfontosabb mértékegysége a matrac alapanyagát képező hideghab fajsúlya. A hideghab matrac

fajsúlya fogja a formastabilitást, a tartósságot és a hosszú élettartamot adni. Minél alacsonyabb egy

hideghab matrac fajsúlya annál rövidebb élettartamú lesz a matrac. A kérkomponensű hideghab matrac

alapanyaga jellemzően polyol és isocianát, ezek aránya és az egyéb kiegészítő adalékok fogják a matrac

keménységét, rugalmasságát, légáteresztő képességét meghatározni. Fontos megjegyezni, hogy a

hideghab matrac keménysége szinte semmilyen összefüggésben nem áll annak sűrűségével, tehát

nagyon alacsony (gyenge minőségű) sűrűség mellett is készíthető nagyon kemény matrac, ami azonban

idővel gyorsabban puhulhat majd fel, eredeti matrac alakját csak rövid ideig őrzi majd meg.

A hideghab egy lágy poliuretán hab, amelynek polyol és izocianát a két fő alapanyaga. A poliuretán

(PUR) csaknem korlátlan lehetőségekkel bíró termoplasztikus műanyag. Régóta alkotóeleme

mindennapi életünknek. Két, speciális receptúra szerint előállított komponensből (A - poliol, B -

izocianát) áll, melyből az adalékok mennyisége és minősége, valamint a komponensek keverési aránya

alapján kemény, félkemény és lágy habanyagok, öntőmasszák, lágy vagy kemény elasztomerek

gyárthatók a legkülönbözőbb felhasználási célokra.Legfontosabb minőségi jelmutatója a

térfogatsűrűség/tömegsűrűség vagy más néven fajsúly. Itt elmondható, hogy minél magasabb

tömegsűrűségű az adott matrac termék alapanyaga, az annál értékállób, annál hosszabb élettartamú

lesz.
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