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Gumotex Cactus Memory Premium matrac

Méretek

80*200cm: 169900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

90*200cm: 233900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

100*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

140*200cm: 371900 Ft Akciós ár: 222900 Ft

160*200cm: 394900 Ft Akciós ár: 236900 Ft

180*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

Részletes leírás:

 

Airflex Cactus Memory Premium matrac

 

Az Gumotex Cactus Memory Premium matrac az innovatív habanyagok és a természetes kaktusz

ötvözetéből álló matrac. Gumotex Cactus Memory Premium 3 féle anyagból tevődik össze. A matrac

teherbírását a jó minőségű Gumotex hideghab anyag biztosítja, amely közre vesz egy 3 cm rugalmas,

préselt természetes anyagból készült kaktuszréteget. A jó nedvesség elszívó, határozott alátámasztást

biztosító, bio kaktuszréteggel ellátott Gumotex hideghabon egy prémium minőségű 7 cm vastag,

55Kg/m3 sűrűségű memory foam nyújtja azt a komfortérzetet hálószobánkban, ahol a kaktusszal

együtt lélegezve pihenhetjük ki kényelmesen, egész napos fáradtságunkat. 

A speciális vágás technológiának köszönhetően a 7 zónás 7cm vastagságú memory foam kényelmi

réteg, arányosan felveszi a test vonalát, ezzel lecsökkenti a testünk és a matrac közötti

nyomáspontokat, tehát fáradt izmainkat nem terheljük a súlyunk alatt és a jobb vérkeringésnek

köszönhetően, hamarább regenerálódunk, kevesebbet forgolódunk és a minőségi pihenést garantált. A

hőmérsékletet felvevő memory foam habból keletkező párát a kaktusz rostok elszívják, ezzel bíztosítva

a matracnak a kíváló klimatizációját. A kaktusz rost nem csak a jó nedvesség felszívó képességgel

növeli a matrac komfortját, hanem a rugalmas, jó teherbírás is az erőssége. A kaktuszok teherbírását
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bizonyítja, hogy Amerikában vannak helyek, ahol kaktuszt használnak építőanyagként.

Az Gumotex Cactus Memory Premium matracok mechanikus vagy motoros fej-láb emelős ágyrácsokhoz

kiválóan alkalmas.

 

 

 

Alo-Vera

 

Az orvosi aloé vagy barbadosi aloé (Aloe vera) az aloé nemzetségbe tartozó növényfaj. Kivonatait

széleskörűen használják a kozmetikai iparban és az alternatív gyógyászatban, megnyugtató, fiatalító,

sőt sejtregeneráló és immunerősítő hatást tulajdonítva neki. Természetesen a textílipar is hasznája

előnyös az egésszségre pozítivan ható tulajdonságai miatt.Már a régi korokban is ismeretes volt, hogy

az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveleiből nyerhető nedv felgyorsítja a bőr

sérüléseinek regenerációját, különösen az égési sérülések gyógyulási idejét rövidítve le – tehát

elsősorban külsőleg alkalmazták. Az aloe nedvének fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál

is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani: vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok,

szalicilsav. Több forrás élettani szempontból értékes enzimek jelenlétéről számol be. Mivel azonban az

enzimek fehérje természetű anyagok, és a gyomor erősen savas kémhatása a fehérjék szerkezetét

tönkreteszi, kérdéssé válik, hogy a szóban forgó enzimek hogyan képesek az élettanilag értékes

hatásaikat kifejteni - legalábbis belsőleg fogyasztva. Az aloe verának fertőtlenítő (baktérium-, vírus- és

gombaölő) és erős gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidáns szer, a sejtek

anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását, tisztító és méregtelenítő hatást is

tulajdonítanak az aloének. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő, fájdalmat

csillapító hatására. A fentiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású: allergiás folyamatok, egyes

bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés,

vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota következtében

kialakuló folyamatok, stb. Kis túlzással az aloe szinte minden betegségre javallható.

 

Az Gumotex Cactus Memory Premium matrac huzata

 

Az Gumotex Cactus Memory Premium hideghab matrac levehető mosható ALOE-VERA huzattal készül.

Bőrbarát textília, kiválóan lélegzik kifejezetten a matracipar számára készült. A felületi kikészítése ALOE-

VERA-val kezelt így minden éjszaka pozitív hatással lehet a rajta fekvő kedves vásárlók számára. A

huzat levehető , teljesen szétnyitható és otthoni mosógépben is tökéletesen tisztítható. Száradás után a

huzatok rendkívül egyszerűen visszahelyezhetőek a matracra, biztosítva a tökéletesen atkamentes

higiénikus alvási környezetet.

 

 

Az Gumotex márka története és napjaink
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Az Gumotex márka története 2005-ben indult. Az akkori piaci környezetben a hazai matracpiacon óriási

többségben voltak a rugós illetve a Bio-matracok. AZ Gumotex kezdte a habmatracok bevezetését a

Magyar piacra, kitőrő sikerre. A fejlett alváskultúrával rendelkező országok mint Németország, Svájc és

Ausztria abban az időben túlnyomó többségben habmatracokat értékesítettek. A habmatracok kiváló

tulajdonságaival hamarosan rendkívül népszerűvé váltak hazánkban is. A Gumotex innovatív

technológiájával, kiváló minőségével és magas szintű szolgáltatásaival hamar rendkívül népszerűvé

vált. Rendkívül alacsony számú reklamáció, és hosszú garanciális idő tette vonzóvá. A Gumotex a

legnagyobb áruházláncok beszállítója lett, mint a RETZ és az RS.

 

 

   Memory matracok

 

 

Memory Foam - Azt mondják, hogy memory visco elasztikus hab a legnagyobb áttörést jelentette az

alvásiparban, amióta Marshall rugók (zsákrugók) kerültek bevezetésre a matracokba 1925-ben.

Köztudott, hogy az iparágon belül jelenleg a memória hab a legjobb nyomás mentesítő, mint bármely

más alapanyag. Használja ezt az információt, tanulmányozza mélyrehatóan, hogy pontosan tudja milyen

előnyöket hordoz a memória hab használata és hogyan működik, és milyen előnyök származnak ha

rendszeresen alszik egy memória hab felületen. Memory Foam hab hőmérséklet-érzékeny, és minél

alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll a változásnak), míg a magasabb

hőmérsékleten meglágyul, hajlamosabb a formakövetésre. Emellett nyomásra érzékeny. Ez azt jelenti,

hogy a memória hab matrac képes a testvonal követésre milliméter pontosan, mondhatjuk úgy is, hogy

az "öntőminta" (a segítség ebben a test hője). A test görbületeit felveszi miközben lehetővé teszi, hogy

több helyen arányosan támassza alá a testet. Testünk legnagyobb nyomás pontjai: a váll, csípő, térd, és

a fej.

 

NASA Memory Foama az első ismert Memory habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA

űrrepülőgép üléseihez, hogy megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és

leszállás közben. Ez soha nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat a memória habokat,

amelyeket ma találunk az üzletekben, és ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban

folytatják az örökségét amit a NASA elkezdett fejleszteni.

 

Az emlékező hab (Memory Foam) matrac a felhasználóknál számos előnnyel jár. A legnyilvánvalóbb a

nagyobb kényelem, csökkentett nyomás nehezedik a testre és a gerincre. Ez mellett a memória hab

matracot használók már bizonyították, hogy a használat során egyre több alvásnak az a ciklusa amikor

az úgynevezett DELTA és Rapid-Eye Movement REM (ez a mély alvás, ilyenkor álmodunk) fázisa van, és

a (Non-Rapid-Eye-Movement, NREM) az kevesebb, és végül is egy jobb minőségű alvást kapunk. Más

szóval, azt tapasztalhatjuk, hogy többet pihenünk kevesebb idő alatt a memória hab matracon, mint a

hagyományos matarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ekkor is különösen hasznos lehet, mert

hipoallergén és a por atka ellen is kitűnő. Az emlékező hab (Memory Foam) matrac használok számára

jelentős előnyöket jelent ez a hab, különösen azoknak akik rossz vérkeringés, fibromyalgia, vagy
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csontritkulásban szenvednek.

 

 

Hideghabokról dióhéjban

 

A Gigamatrac Factory&Outlet kiemelt figyelmet fordít a minél szélesebb és modernebb matracok

szakszerű értékesítésére. Az egyik legnagyobb hideghab matracválaszték található áruházunkban.

Mi is az a hideghab? A hideghab alapanyag egy speciális poliuretán hab, amely minden követelménynek

tökéletesen megfelel. Könnyű, légáteresztő, formatartó, hosszú élettartamú és remekül formálható.

A hideghab úgyszintén egy gyűjtő fogalom, ez alá rengeteg habanyag tartozik, mint egy nagy család. A

normál haboktól kezdve, az emlékező habokon át, egészen a nagy rugalmasságú HR habokig, mind

hideghabról beszélünk. A hideghabok sűrűsége a legfontosabb. Minél sűrűbb a habanyag, a matrac

annál erősebb és tartósabb.

Ez után következik a matracok keménysége. Itt a vásárló igénye kerül leginkább előtérbe, hiszen

mindenki más-más keménységű matracon szeret feküdni. A hideghabok pontrugalmasságukból

adódóan tökéletes alátámasztást nyújtanak, pontosan követik a test vonalát, ezáltal egy egészséges

alváskörnyezetet biztosítanak.

A megfelelő keménységű és sűrűségű matraccal több évtizedig aludhat kényelmesen, megelőzve a

kellemetlen hát és derékfájást, és az ezzel járó egyéb egészségügyi gondokat.

 

 

A Gumotex Cactus Memory Premium matracok kipróbálhatóak és megvásárolhatóak a Gigamatrac

üzleteiben  

Kulcsszavak: kaktusz matrac, memory matrac, bio matrac. 7 zónás matrac, emlékezőhab matrac,

ortopéd matrac, minőségi matrac, akciós matrac, levehető huzat, 10 év garancia, lágy habmatrac,

rugalmas matrac, motoros ágyrács, mechanikus ágyrács, hajlékony matrac, tartós matrac, legjobb bio

matrac, jól szellőző, aloe vera matrac, 60 fokon mosható huzat, visco, lustahab, memory foam,

Gumotex hab, Gumotex memory hab, premium matrac, Gigamatracban kapható, minőségi kategória,

legjobb matrac, Gigamatrac üzleteiben, 

Címkék

memory, matrac, ortopedikus, olcsó matrac, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció,

ágymatrac, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam, memóriahab, aloe vera huzat, gumotex,

gumotex matrac, gumotex cactus memory premium, cactus memory premium, cactus memory premium matrac, 
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