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Gumotex Diamond Queen Mono kemény matrac

Méretek

80*200cm: 135900 Ft Akciós ár: 104900 Ft

90*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 119900 Ft

140*200cm: 338900 Ft Akciós ár: 202900 Ft

160*200cm: 361900 Ft Akciós ár: 216900 Ft

180*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 239900 Ft

200*200cm: 483900 Ft Akciós ár: 289900 Ft

Részletes leírás:

Gumotex Diamond Quenn Mono matrac

 

Gumotex Diamond Queen Mono extra kemény matrac 7 ergonómiai kialakitásának köszönhetően,

minden pontján kemény alátámasztást nyújt a testünknek. A Diamond Queen Mono matrac 150 kg

testsúlyig megőrzi a keménységét és a rugalmasságát a nagy sűrűségű minőségi hideghabnak

köszönhetően. A matrac vastagsága 23 cm és mindkét oldalán 7 ergonómiai zónás kialakítás van. A

kemény latex-kókusz matracokhoz képest egy sokkal keményebb, formakövetőbb és jobban szellőző

tartós, 35 kg/m3 sűrűségből álló hideghab matracot ismerhetünk meg a Diamond Queen Mono

matracban. A Gumotex matracokra jellemzően kiválóan szellőző hideghabról beszélünk, amely több

éven át megőrzi ergonómiáját, keménységét és rugalmasságát. A matrac nyitott cellás szerkezetének

köszönhetően egészséges száraz alvást biztosít, segíti a test hőjének az elvezetését a matracban. Aki

nagyon kemény habmatracot szeretne, annak ajánljuk a 10 év garanciás "gyémánt" keménységű

Gumotex Diamond Queen Mono matracot! A matrac extra keménységét, hideghab vagy memory

fedőmatraccal lehet lágyítani. A Diamond Mono Queen matraban 7 ergonómiai zónás kialakítás van,

azaz síkban nem egyforma kemény, így hogyha fedőmatracot teszünk rá akkor egy 7 zónás lágyabb

komfortot kapunk, amely maximális alátámasztást nyújt a testünk minden pontjának. A kétszemélyes

Diamond Mono Queen matracoknál nincs áthullámzás, így a matrac pontrugalmassága le- és

felszálláskor nem zavarja alvó partnerünket. 
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 Gumotex Diamond Queen Mono matrachuzat

Tökéletes higiéniát és antibakteriális alvási környezetet biztosít. Körkörös cipzárral ellátot matracvédő

kétfele választható és 60 fokon mosható háztartási mosógépben is. A Diamond Queen

Mono matrachuzat kialakításának köszönhetően nagyban hozzájárul a matrac szellőzéséhez. Száradás

után a huzatok rendkívül egyszerűen visszahelyezhetőek a matracra, biztosítva a tökéletes atkamentes

higiénikus alvási környezetet.

Gumotex márka 

A Gumotex márka a MORAVIA COMFORT, Ltd. vállalat, csehország legnagyobb matracgyártójához

kapcsolódik. A Dél-Morvaországban található matracgyár több, mint 40 éve gyárt matracokat. A

Gumotex márkát a gyártói tapasztalat és a kiváló minőségű alapanyagok kifejlesztése és használata

emelte nemzetközileg elismert bizonyítványt. 

Hideghab matracok

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához

alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít- kiváló klíma kiegyenlítő hatást nyújt-

mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját- higiénikus környezetet biztosít- teljesen

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetővé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követő kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elő

 

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

 

- rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, a

vérkeringést és megfelelő anyagcserét biztosítja- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a

magas páratartalom kialakulását- a magas minőségű hideghab ortopedikus komfortot biztosít a

gerincoszlop számára

 

... egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden görbületét. Ez az

alakfelvevő folyamat elosztja testsúlyát, és megelőzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, melyek

főleg a csípő, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyek keringési rendellenességeket,

zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak

 

A matrac alapanyagának kiválasztása az egyedi igényekhez igazodik. Mindenkinek más matrac felel

meg. A habmatrac formakövetése és kezelése kiváló.

 

Hideghab
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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, ami minden követelménynek

tökéletesen megfelel a matraciparban. 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 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.

 

Kulcsszavak: kemény habmatrac, kemény hideghab, kipróbálható Budapest Gigamatrac, legkeményebb

habmatrac, akciós kemény matrac, levehető huzat kemény matrac, olcsó kemény matrac, akciós

kemény habmatrac, ortopéd habmatrac, ortopéd matrac, gyógymatrac, gyógymatrac mindenkinek,

akciós gyógymatrac, derékfájásra kemény zónás habmatrac, kemény megbízható matrac, Gigamatrac

webshop, akciós kemény zónás matrac, 
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