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Dormeo Memory 2+12 matrac

Méretek

80*200cm: 49900 Ft

90*200cm: 52990 Ft

140*200cm: 79990 Ft

160*200cm: 89990 Ft

180*200cm: 99990 Ft

Részletes leírás:

Dormeo 2+12 memory matrac

A Dormeo Memory 2+12 matrac felszínét egy 2 cm vastag memóriahab réteggel gazdagítottuk. Ez a

modern anyag a súlytalanság érzetét biztosítja alvás közben.

A Dormeo 12+2 memory matrac , megoldást nyújt elsősorban alacsonyabb testsúlyú vásárlók számára.

Feszes alátámasztása megfelelő kényelmet biztosít a mindennapokban. Levehető mosható huzattal

készül az antiallergén alvási környezet elérése érdekében.A Dormeo 2+12-es memory foam matrac az

elmerülős emlékezőhab élményt kínálja ( csak kis súlyú embereknél max 50 kg ) ! A matrac magja

kiválóan lélegző, feszes, speciálisan alvásra kifejlesztett, a testet optimálisan alátámasztó hideghabból

készül.

A matrac levehető, mosható, bőrbarát pamut huzat Resistat elnevezésű anyaggal van átitatva, amely

védelmet nyújt a poratkák, gombák és baktériumok ellen. A huzatban található szénszálak elvezetik a

sztatikus elektromosságot, és megakadályozzák a porszemcsék felgyűlését a matracon és a matrac

megfelelő klimatizációs szellőzését, és az Ön számára a maximális higiéniát.

 

Memory Foam

A memory foam (emlékező hab) viszkoelasztikus anyagot a 70 es években Amerikában fejlesztették ki

az űrkutatás keretein belül nyomáscsökkentési céllal, és a 90-es évektől indult hódító útjára. A memory
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foam olyan viszkoelasztikus nyitott sejtszerkezetű anyag, amely a test hőmérsékletére meglágyul és így

tökéletesen felveszi a test formáját és alátámasztja ellennyomás nélkül (elnyeli a nyomást). A nyitott

sejtszerkezet lehetővé teszi, hogy a párnában szabadon áramoljon a levegő és megtartsa a test

hőmérsékletét, de ne melegedjen túl. A nyomás megszűnése után lassan nyeri vissza eredeti formáját.

A Memory foam előnye,hogy a test nyomásának elnyelésével ellazulnak a nyak-, váll- és a hátizmok

(megszűnik az elfekvés, ízületi fájdalmak, zsibbadás, fejfájás), jobb a vérellátás. A Mollin Memory

párnacsalád fajtái (különböző formák) az úgynevezett magok úgy lettek kialakítva, hogy alvási

szokásaihoz alkalmazkodva (hát-,has-, oldalt fekvés) illetve korosztálynak megfelelően választhasson

formát, így megfelelő pozícióban marad a nyaki gerinc szakasz.Csökkenhet a helyzetváltoztatások

száma, így mélyebb alvást biztosít és javul az alvás minősége.

Emlékező hab - 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 FoamMemory hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus és poliuretánból készült. Ennek az-az oka

hogy hőmérséklet-érzékeny, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll a

változásnak) van, míg a magasabb hőmérsékleten az inkább hajlamosabb a nagyobb rugalmasságra.

Emellett nyomásra érzékeny. Ez azt jelenti, hogy a memória hab matrac vagy matracfeltét (Toper)

felület képes a testvonal követésre milliméter pontosan, mondhatjuk úgy is, hogy az ?öntőminta" (a

segítség ebben a test hője) az a test görbületei, miközben lehetővé teszi, hogy több helyen támassza

alá a testet, legnagyobb nyomás pontjai: a váll, csípő, térd, és a fej.

NASA Memory FoamAz 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 memória habokat

amit 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 felhasználók számos előnnyel jár. A legnyilvánvalóbb

nagyobb kényelem miatt a csökkentett nyomás nehezedik a testre és a gerincre. Emellett 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 poratka ellen is kitűnő. Az emlékező hab (Memory Foam) matrac használok

számára jelentős előnyöket jelent ez a hab, különösen azoknak akik rossz vérkeringés, fibromyalgia,

vagy csontritkulásban szenvednek.

Dormeo olasz párna,kiváló dormeo matrac, dormeo rendelés akár dormeo dunakeszi vagy a Giamatrac

webshop
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