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LeVital® Perfect Sense matrac

Méretek

80*200cm: 219900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

90*200cm: 299900 Ft Akciós ár: 179900 Ft

140*200cm: 488900 Ft Akciós ár: 292900 Ft

160*200cm: 528900 Ft Akciós ár: 316900 Ft

180*200cm: 549900 Ft Akciós ár: 329900 Ft

200*200cm: 633900 Ft Akciós ár: 379900 Ft

Részletes leírás:

 

GIGA AKCIÓ!!!

365 napos pénzvisszafizetési garanciát adunk a standard méretű LeVital® Perfect Sense matracokhoz!

 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA ELSZÁMOLHATÓ MATRAC!

 

LeVital® Perfect Sense matrac

 

A több, mint két éves fejlesztés és a közel tíz évnyi matractervezésben és gyártásban szerzett

tapasztalat segítségével megszületett a LeVital® matrac család, amely joggal veszi fel a versenyt a

prémium kategóriás zsákrugós rendszerekkel szemben. Ameddig a zsákrugós matracok magas

átszellőzési képességét lekorlátozza a matracok oldalmerevítésére szolgáló ragasztott hideghab keret,

addig a LeVital® habrugói közötti levegőcsatornák közvetlen átszellőzést biztosítanak a matrac
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számára, melyet a Tencel szálak felhasználásával készült speciális antiallergén huzat kiváló légáteresztő

képessége csak hatványoz. Ennek köszönhetően elkerülhető lehet a matrac és huzatának

gombásodása, ezzel biztosítva a higiénikus alváskörnyezetet. A különböző magasságú habrugós

kialakításának köszönhetően, olyan rendszerek riválisa lehet, mint rugó a rugóban (Yatas Zero gravity),

vagy akár az Isbir által gyártott Cool Flow (Isbir Cool Flow Deluxe), A LeVital® Perfect Sense matracban

lévő több rétegű habrugós kialakítás tökéletesen alkalmazkodik a különböző súlyhoz, magassághoz,

valamint a különféle alvási pozícióhoz. A LeVital® Perfect Sense matracok a terhelés függvényében

fejtik ki az ellenállást és biztosítják a megfelelő ergonómiai alátámasztást a test számára. A LeVital®

matracok az emberi test anatómiájának teljes figyelembevételével lettek kifejlesztve, ami kiküszöböli az

5 vagy akár 7 zónás matrackialakítás hiányosságait, azaz, hogy minden ember más és más testi

adottságokkal bír, így a zónásításnak ezekhez kellene alkalmazkodni. A LeVital® képes arra, hogy ott

engedjen be, ahol kell, valamint ott adjon határozott alátámasztás, ahol arra szükség van. Mindezt úgy

teszi, hogy a mai kornak megfelelő lehető legmagasabb minőségű alapanyag felhasználásával készül. A

Hr habok olyan magas tömegsűrűségű hideghabok, melyek a „TÖRÉS” nevű eljárásnak köszönhetően

rendkívül rugalmassá és formastabillá válnak, mellyel hosszútávon biztosítani lehet a megfelelő

komfortot és deformálódás mentességet. A matrac alsó felén kialakított bemetszések lehetővé teszik a

matrac tökéletes működését motoros ágyrács használata mellett, annak 23 cm-es magassága ellenére.

Az USA és az Európai Unió területén is szabadalmi oltalom alatt álló ACSl (Adaptive Cutting System)

rendszer lehetővé tette az „Egy matrac mindenkinek” megszületését.

A Levital Perfect Sense matracban többféle keménységű és típusú alapanyagokat találunk, mint HR

40/36 komfortréteg és HR 35/36 habrugó technológiával készült matracmag. A Perfect Sense matracban

lévő több rétegű habrugós rendszer tökéletesen alkalmazkodik a változó súlyhoz, magassághoz, alvási

pozícióhoz. A Levital matracok a terhelés függvényében fejtik ki az ellenállást és biztosítják a megfelelő

ergonómiát és alátámasztást. A Levitál matracok a legújabb vágási technológiákkal és minőségi

alapanyagokkal bebizonyították, hogy nem kell 5 vagy 7 ergonómiai zónásnak lennie egy matracnak

ahhoz, hogy megfelelő kényelmet biztosítson.  

A Levital matracok működésénél megfigyelhetjük, hogy nagyobb testsúlynál az egyre nagyobb

ellenállás kifejtésekor az erősebb és az alacsonyabban lévő blokkok lépnek életben biztosítva az

ergonómiát és az alátámasztást. Kisebb testsúlynál a multi zónás habrugós rendszer kisebb ellenállás

kifejtésével megfelelő komfortot és alátámasztást biztosít. A multi zónás rendszer előnye az ergonómiai

zónás matracokkal szemben minden alvási pozícióban komfortos és megfelelően alátámaszt.

A LeVital Perfect matrac tervezését a hideghabok professzionális megjelenése tette lehetővé. A HR

habok megjelenésével a LeVital Perfect Sense matrac magja 40/36 hideghab komfortréteggel került

kialakításra. A mai kornak megfelelő maximális minőséget kihasználva a matrac az USA és az Európai

Unió területén is szabadalmi oltalom alatt áll. Az ACS-vel (Adaptive Cutting System), ami egy

szabadalmaztatott számítógép vezérlésű formavágás: lehetővé tette az egy matracot mindenkinek.

 

 

A LeVital Perfect Sense matrac 22 cm magas matracmag vastagságával lehetőséget ad a
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megfelelő innováció megjelenítésében, köztük az ACS technológia által biztosított speciális

formavágású habrugók a ráható erők figyelembevételével képesek a tökéletes alátámasztást megadni

legyen szó egy alacsonyabb vagy egy magasabb testsúlyú emberről. Sőt az eddigi zónákkal

összehasonlítva is tökéletes eredményeket értünk el, ugyanis az ergonómiai alátámasztása ez eddig

nem tapasztalt kényelmet tud adni és alkalmazkodik a testalkathoz illetve a testsúlyhoz is. A Levital

Perfect Sense matrac tartómag szerkezete: az előbb említett HR haboknak köszönhetően egy HR 35/36

sűrűségű formavágott HR hab az alapja a matracnak ennek köszönhetően a matrac alátámasztása

rendkívül stabil lesz. A habrugóknak köszönhetően levegőcsatornák lettek kialakítva és így a matrac

szellőzése optimális lesz. A térhálóban elrendezett habrugók között tartó elemek helyezkednek el,

melyek az alacsonyabb testsúlyért felelnek. Ha magasabb a testsúly, akkor már a nagyobb habrugók is

dolgozni fognak és az előbbi tartó elemek is függően a habrugók terhelésétől fokozatosan

benyomódnak, így optimális értéken tartva a gerincvonal követését. LeVital Perfect Sense matracok

multizónás matracok, azaz minden pontban lekövetik a testünk görbületeit. A Levital Perfect Sense

matrac a korábban már említett HR hab technológiának köszönhetően extra rugalmas és rendkívül jól

szellőző lett, a sűrűségét tekintve: 40/36 alapanyagot tartalmaz.

 

21. századi csúcstermékek a matraciparban

A Levital matracok minden esetben alkalmazkodnak a különböző testsúlyhoz, testvonalakhoz és

magassághoz. Az Adaptive Cutting System (ACS) vágástechnológiával kialakított belső geometriának

köszönhetően a matrac érzékeli a terhelést. Kisebb testsúlynál kellemesen lágy, de mégis egy

határozott alátámasztással rendelkező matracot kapunk, nagyobb testsúly terhelésénél a matracban

lévő különböző magasságú tartó blokkok érzékelik a nyomást és úgy reagálnak, hogy ergonomiát és

határozott alátámasztást biztosítanak. A feszesebb blokkok a terhelés függvényében lépnek be az

alátámasztásban, minél nagyobb a terhelés annál több blokk lesz részese az alátámasztásnak és a

formakövetésnek.

A Levitál System koncepcióban megtaláljuk számos olyan problémára a megoldást, amelyet eddig egy

matrac sem tudott kiküszöbölni. A Levital matraccsaládban egy olyan 21. századi csúcstechnológiával

találkozunk, amely képes megoldani a hagyományos rendszerű matracoknál leggyakrabban jelentkező

ergonómiai problémákat. A különböző testsúllyal, magassággal, különböző alvási pozíciókkal

rendelkezőknek segíthet, hogy egyforma magasságú vagy egy nagyobb matracban megtalálják az

álompihenést.

 

 

Az alábbi problémák megszüntetése a Levital matracokkal

 

Különböző alkatúak vagyunk. Az alap probléma a matracoknál, kényelmi szempontból mindig az, hogy

nem vagyunk egyforma testalkatúak (csontozat, izomzat, széles csípő, szélesebb váll, más alvási

szokások, betegségek..) Mindenkinek egyedileg kellene gyártani egy matracot, hogy a legkényelmesebb

és a legpihentetőbb legyen. A párok között is gyakran nagyobb a testsúly-különbség, mint 15-20%, ami

természetesen ergonómiai szempontból két különböző matracot, alátámasztást kíván.

 

Változás az évek során. Egy matracot 10-15 évre tervezünk vásárolni, életünkben is 5-12 év alatt
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rengeteg változás jöhet létre. Főleg a nőknél, ha többször is szülnek az évek során... Mindig más alvási

pozíciók jönnek... Testsúlyunk, egészségi állapotunk is változhat, amely megváltoztatja a

nyomáspontjaink eloszlását. Akár bonellrugós, zsákrugós vagy valamilyen hagyományos típusú

matracot nézünk nem lesz képes alkalmazkodni a változásokhoz. 

 

Ergonómiai zónák. A harmadik gond évtizedek óta az ergonómiai zónákkal merül fel, hiszen az 5-7-9

ergonómiai zónával kialakított matrac zónáinak elrendezése a különböző testmagasságok és alvási

pozíciók esetén többnyire nem a megfelelő helyre esnek, így nagyobb magasság-különbségek esetén

például az a helyzet is előállhat, hogy a "tudományosan" kialakított lágyabb vállzóna vagy a feszesebb

derékzóna alá vagy éppen fölé kerül a felhasználó váll- vagy medencerésze.

 

Levital egy matrac mindenkinek

 

A LeVital System® matraccsalád minden esetben alkalmazkodik minden testsúlyhoz, minden

testalkathoz, minden magassághoz és minden változáshoz. Az Adaptive Cutting System (ACS)

vágástechnológiával kialakított belső szerkezet érzékeli a terhelést és egészen kivételes módon könnyű

testsúly esetén kellemesen lágy, de határozott alátámasztást biztosít, míg nagyobb testsúly esetén a

matrac alsó rétegeiben lévő habrugók úgy adnak határozott tartást, hogy közben a matrac nem veszít

az ergonómiából, nagyobb nyomásra még jobban beengedi a csípőt és a vállat, de határozottabban

megtámaszt.

 

A különböző alapanyagokból készült HR habrétegeknek és a speciális vágási rendszernek köszönhetően

létrejövő sűrű elrendezésű, de különböző magasságú tartó blokkok folyamatosan a terhelés

függvényében lépnek be az alátámasztásba, így míg könnyebb testsúly esetén csak a magasabban

elhelyezkedő lágyabb elemek segítik az alátámasztást, addig az egyre nagyobb testsúly függvényében

az alacsonyabb blokkok és a feszesebb rétegek folyamatosan kapcsolódnak be az alátámasztás

mechanizmusába. 

 

A Levital matracok antiallergén matrachuzattal vannak ellátva az egészséges alvási környezet

megteremtéséhez. A rugalmas nagy sűrűségű HR habrugók szellőzése a legjobbnak mondható a

habmatracok között. A térhálós szerkezet a keresztben és hosszanti irányban elhelyezkedő szellőző

járatoknak köszönhetően mindig szárazon tartja a matracot.

 

 

1., Próbálja otthonában! A Levital System matracok esetében Ön garanciavállalás és pénzvisszafizetési

garancia tekintetében is nyugodt lehet, mivel a Levital System matracok mellé 365 nap feltételhez

kötött pénzvisszafizetési garanciát nyújtunk minden megvásárolt Levital System matrachoz. A 365

napos visszavásárlási garancia kizárólag magánszemélyek egyszeri vásárlására vonatkozik, kettő vagy

annál kevesebb matrac vásárlása esetén és nem vonatkozik az egyedi méretű, egyedi gyártású, külön
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kérésre elkészített megrendelésekre, továbbá a különböző okokból esetlegesen cserélt Levital System

matracokra. Egy vásárlónak tekintendő az azonos címen vagy telefonszámon, azonos banki adatokkal,

egyező telefonszám vagy email cím megadásával keletkező megrendelés.

2., Tekintettel, hogy egy új matrac megismerése, komfortjának, kényelmének megtapasztalása néhány

napot, esetben hetet is igénybe vehet, így arra kérjük Önt, hogy a visszavásárlási garanciát lehetőség

szerint ne érvényesítse a vásárlást követő 14 napon belül. A visszavásárlási garancia érvényesítésével

visszajuttatandó matrac telephelyünkre történő visszaszállítása és annak költségei Vásárlót terhelik és

amely kizárólag az eredeti csomagolás, a vásárlást igazoló dokumentumok, az érvényes és hiánytalanul

kitöltött garanciajegy és a matrac újszerű, tiszta, foltmentes állapotának megőrzése mellett

érvényesíthető. Sérült csomagolású, szennyezett, foltos vagy sérült termékek esetében a

visszavásárlási garancia vonatkozásában sajnos nem áll módunkban helytállni.

365 nap értékcsökkenő visszavásárlási/pénzvisszafizetési garancia

részletes feltételei:

0-30 nap 100% teljes körű pénzvisszafizetési garancia

30-60 nap 80% pénzvisszafizetési garancia 20% vásárlói önrész levonása mellett

60-90 nap 70% pénzvisszafizetési garancia 30% vásárlói önrész levonása mellett

90-180 nap 60% pénzvisszafizetési garancia 40% vásárlói önrész levonása mellett

180-365 nap 50% pénzvisszafizetési garancia 50% vásárlói önrész levonása mellett

 

A termék birtokbavételének napja az átvételt igazoló dokumentum dátuma, visszaérkezésének

időpontja a raktárunk érkeztetési napja. A visszaszállítást, a termék átvételét és ellenőrzését követő 14

munkanapon belül a Vásárló által írásban megadott számlaszámra a vételárat vagy annak arányos

részét maradéktalanul visszautaljuk. Készpénz visszatérítésére nincs lehetőség.

 

A 365 napos pénzvisszafizetési garancia nem érvényesíthető a Gigamatrac Kft. által szervezett Black

Friday idején értékesített matracokra, azaz a 2021 november 26-a és 28-a közötti dátummal rendelkező

kiadási jegyzéken szereplő termékekre.

 

A LeVital® matracok egy forradalmi innováció alapján születtek meg. A szlogen valósággá vált: „EGY

MATRAC MINDENKINEK”! A LeVital® matracok míg a tervezőasztalon voltak egy hatalmas kihívásnak

tűntek, de a gondos tervezés, illetve a tapasztalat meghozta a LeVital® matracok megszületését. A

tervezési szakaszban a LeVital® matracoknál a legfontosabb szempont a különböző testmagasságú és

testsúlyú embereknek megfelelő, illetve az eltérő alvási pozitúrára mindenki számára egy ideális vagy

egészséges alátámasztással rendelkező matracot hozzunk létre. A LeVital® matracok erre adnak

megoldást, legyen szó akár egy keményebb vagy egy lágyabb érzést kedvelő ügyfélnek. A

szabadalmaztatott gyártást, amit a LeVital® System tud nyújtani, ezt egy speciális vágási technikának

(ACS - Adaptive Cutting System) és a 21. századi csúcstechnológiának köszönhetünk. A felhasznált

alapanyagok az összes típusnál a ma létező legmagasabb minőségű alapanyagokat tartalmazzák,

köztük a HR hideghabok kombinációit és nem utolsó sorban a LeVital® matracok borítását a matrac

huzatot is. A LeVital® matracok további egyediségét a hideghab alapanyagai, ami a mai kornak
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megfelelő HR hideghabok, illetve a memory érzést kedvelőknek a szintén kiváló szellőzéssel bíró gél

habok adják.  

 

 

A LeVital® matracok két különböző komfort réteggel készültek el egy memory gél verzó, ami LeVital®

Perfect Contour és egy HR komforthab verzió, ami LeVital® Perfect Sense néven került a Gigamatrac

üzleteibe a matracóriáshoz. Ez a két típus a feszesebb érzést kedvelőknek nyújt megoldást. Akik a

lágyabb érzést kedvelik, további két típus áll rendelkezésre, mind a memory gél, mind a HR komforthab

verziókból az előbbi: LeVital® Perfect Contour Touch, az utóbbi pedig: LeVital® Perfect Sense Touch

néven került a Gigamatrac üzleteibe a matracóriáshoz. A LeVital® System létrehozásával a LeVital®

matracok alapját egy magas sűrűségtartamú HR hideghab adja, a következő rétegnél a forradalmi

különbséget egy speciális vágási technikának (ACS - Adaptive Cutting System) köszönhető térhálós

kialakítású HR hideghab ad, ami a progresszív alátámasztást nyújtja. A LeVital® System által

megalkotott habrugók képesek a különböző testszelvények ideális alátámasztására és nem utolsó

sorban a matracok szellőzését is sikerült megoldani, köszönhetően a térhálós kialakításnak és a nyitott

cellaszerkezetű HR hideghabok nyújtotta előnyöknek. A LeVital® matracok progresszív alátámasztása

minden esetben alkalmazkodik ahhoz az egyénhez, aki használja és így tudja biztosítani az „EGY

MATRAC MINDENKINEK” elvet. A LeVital® matracok progresszív alátámasztását a térhálós kialakítású

habrugók között elhelyezkedő távtartók tudják tovább fokozni, ugyanis, ha egy alacsonyabb súlyú

ember használja akkor a négyzethálós habrugók dolgoznak, amennyiben egy magasabb súlyú ember

terheli a matracok abban az esetben a távtartók is belépnek a működésbe és ezáltal az érzet mindenki

számára azonos kényelmet tud biztosítani. Így tudtuk elérni az „EGY MATRAC MINDENKINEK”

koncepciónkat. Továbbiakban a zóna kialakítás ezekben a típusokban nem lesz kardinális kérdés, mert a

felhasználó fogja meghatározni, hogy melyik részén és mekkora terheléssel fogja leterhelni a matracot.

Így ebben a formában létrejött egy olyan különleges matrac („EGY MATRAC MINDENKINEK”), amit

teljesen mindegy, hogy keresztben, középen vagy bárhol is feküdjünk a LeVital® matracunkban

mindenhol ugyanazt a kényelmet kapjuk vissza.

 

A LeVital® matracoknak a népszerűségét bizonyítja az európai és a tengerentúli megjelenése is. A

LeVital® matracok az Európai Unió, illetve az USA területén is szabadalmi oltalom alatt állnak. A

szabadalmi oltalom a LeVital® System minden egyes skiterjed, ami elsősorban a vágási technológiára

(ACS - Adaptive Cutting System) vonatkozok, ugyanis a világon egyedülálló rendszert sikerült a

tervezőasztalról a valóságba csöppenteni. Az „EGY MATRAC MINDENKINEK” elvet a világon csak és

kizárólag a LeVital® System-nek sikerült megvalósítani a szabadalmaztatott vágásnak köszönhetően.

Mint minden új terméknél természetesen felmerülhet a kérdés, hogy ez a valóságban is megállja-e a

helyét. Ebben is megpróbáltunk helyt állni és méltán lehetünk büszkék a LeVital® System-re, mert 365

napig, vagyis 1 évig biztonságban tartjuk a LeVital® matrac használóját a 365 napos pénzvisszafizetési

garancia által. A LeVital® System szavatolja a kényelmet és az ehhez szükséges innovációt és a

minőséget, Önnek csak a reggeli pihentető érzést kell megérezni.

 

 

A LeVital® System által létrehozott matracokat a felhasználói és vásárlói tapasztalatok alapján tudtuk

finomítani, ugyanis a rendelkezésre álló információk nagyban segítettek abban, hogy nem elsősorban

egy sztereotip: kemény vagy puha matracot keresnek már a vásárlók. A kifinomult igények alkották

valójában a LeVital® System termékeit.
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Az alap koncepciót az adta, hogy nem vagyunk egyformák (csontozat, izomzat, széles csípő, szélesebb

váll, más alvási szokások, betegségek), illetve a párok között akár 15-20 % is lehet a súlykülönbség.

Ezért mindenkinek más matrac lenne a megfelelő, illetve ergonómiai szempontból különböző

alátámasztást igényelnek a matracok használói.

A következő, amit figyelembe vettünk, hogy egy matracot több évig, akár több mint 10 évig is

használunk és ez idő alatt rengeteg változás érhet bennünket: pl, a Hölgyek gyermeket/gyermekeket

szülnek, ez által változik az alvási pozitúra vagy változhat a testsúlyunk, egészségünk, melyek nagyban

befolyásolják az alátámasztást. Ezért egy adott alvási szokásra választott matrac, legyen szó rugós vagy

egy több zónás matrac nem mindig tud alkalmazkodni a változásokra.

A kisebb vagy akár kardinális változások figyelembevételével minden esetben megoldást tud nyújtani a

LeVital® System által létrehozott térhálós kialakítású habrugó kombinálva a HR komforthabbal, vagy

gél habbal ellátott komfort felület. A változást a forradalmi vágási technológia az ACS (Adaptive Cutting

System) hozta meg, amit csak és kizárólag a LeVital® System által gyártott matracokban lehet

megtalálni. A térhálós kialakítású habrugók minden esetben érzékelik a testsúlyt és a progresszív

alátámasztásnak köszönhetően tökéletes testvonal követést tudnak adni, akár egy alacsonyabb

testsúlynál vagy egy magasabb testsúlynál is, de úgy, hogy egyáltalán nem veszít az ergonómiából. A

további pozitív komfort érzethez nagyban hozzájárul a tökéletes átszellőzés, szintén a térhálós habrugó

hatására és a professzionális LeVital® matrachuzat. A teljesség igényével a LeVital® system

megalkotta a maradandó kényelmet, ahol a szlogen valósággá vált: „EGY MATRAC MINDENKINEK”!
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