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Méretek

80*200cm: 189900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

90*200cm: 283900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

140*200cm: 421900 Ft Akciós ár: 252900 Ft

160*200cm: 494900 Ft Akciós ár: 296900 Ft

180*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

200*200cm: 583900 Ft Akciós ár: 349900 Ft

Részletes leírás:

Medical Concept® LUXUS memory matrac

 

A virtuális gerincoszlop követő habréteg adja a Medical Concept® LUXUS memory matrac lelkét. A

gerincoszlop formájú sűrű HR hideghab réteg után igazodig, a CNC milliméter pontosságú vágásokkal

kialakított habrugós rendszer, amelyen egy olyan, speciális viscocool Memor foam nyújta az

utánozhatatlan kényelmi érzést, amilyent eddig nem tapasztalhattunk a magyar matracpiacon. A

rugalmas virtuális gerincoszlop-hab, a habrugók és a viscocool réteg a matrac és a test között kialakult

formakövetésnek és a nyomáspontok lecsökkenésnek köszönhetően nagyon kényelmes álom matracot

kapunk. A matrac belsejében található geometriának köszönhetően, kereszt meg hosszirányú csatornák

vannak kialakítva így kiválóan szellőzik. A habrugós rendszerek számos olyan előnnyel rendelkeznek,

amelyeket a fémrugós matracok nem tudnak helyettesíteni. A Medical Concept® Luxus Memory matrac

habrugós rendszere nem gyűjti össze az elektroszmogot, mivel nincs fémrugó a matracban. Ezáltal azon

a helyen, ahol életünk legnagyobb részét töltjük, a regenerálódásnak és a pihenésnek maximálisan létre

kell jönnie, egy sokkal egészségesebb környezetben, mint a fémrugós matracoknál...Egy bonell rugós

matracnál az összekötözött rugós rendszer miatt egybe mozog az egész matrac, azaz áthullámzik. A

bonellrugós matracoknál a két különböző keménységű anyag a fémrugó és egy lágyabb hab érintkezése

során a hab időnap előtt károsodik. Mivel a habrugó hangtalan és nem törik el, nem rozsdásodik a

páratartalom miatt kizárható több olyan negatív tulajdonsága is, ami bosszantó lehet a hagyományos

fém rugós rendszereknél. A Medical Concept® Luxus Memory a kiváló alátámasztás mellett minden

pontban tehermentesíti a gerincet. A Medical Concept® Luxus memory matrac fej/láb emelős, rugalmas

motoros ágyráccsal is használható. A Medical Concept® Luxus Memory matrac habrugós rendszere

kiválóan lélegzik, pontrugalmassága kiemelkedő, alakkövető tényezője rendkívül magas. Mivel a

habrugók élettartama és alakváltozási tényezője kiváló, a matrac hosszú élettartama garantált. A

Viscocool Memory kényelmi réteg egy olyan speciális fejlesztés eredménye, amely külső hőmérsékletre
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és az emberi test hőjére nem melegedik. Medical Concept® Luxus Viscocool Memoryt azoknak ajánljuk

akik szeretik a kényelmes félkemény matracokat. A Medical Concept® Luxus Memory matrac, 10 év

garanciával elhozza hálószobánkba a minőségi pihenést és a nyogodt  alvást.

 

Medical Concept® matrachuzat

 

A Medical Concept® matracok levehető mosható cellulóz alapú Tencel® huzattal készül. Bőrbarát

textília, nagyon strapabíró, kiválóan lélegzik, jó nedvesség elszívó, eloszlató tulajdonsággal rendelkezik.

A huzat levehető , teljesen szétnyitható és otthoni mosógépben 60C°-on mosható. Száradás után a

huzatok rendkívül egyszerűen visszahelyezhetőek a matracra, biztosítva a tökéletesen atkamentes

higiénikus alvási környezetet.

 

Medical Concept® matraccsalád

 

A Medical Concept® matracokkal egy hiánypótló, gondosan kifejlesztett termékeket ismerhetünk meg.

Nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkező kétoldalas matracok. Speciálisan kialakított, különböző

mélységű vállrészek vagy habrugós rendszeren memóriahab kényelmi réteg. A Medical Concept®

matraccsalád három különböző típusból áll: Classic, Premium, Luxus. Mindhárom matracnál a virtuális

gerincoszlop adja a matracnak a lelkét a kiváló formakövetést. A Medical Concept® matracok speciális

CNC formavágási technológiával készülnek, több szellőzőcsatorna kialakítás van a matracok belsejében.

A RelaXx matracokkal ellentétben a Medical Concept® matracokat az eltérő vállzóna kialakítás jellemzi.

Tehát egy szélesebb vállal rendelkező vásárló is kényelmesen tud pihenni a matracon oldaltfekve. A

SwissTech Dinamic+ matrachoz képest, kedvezőbb árkategória, habrugós memoryhab réteg és egy

egészen más komfortérzet jellemzi a Medical Concept® matracokat.

A Medical Concept® matracok cellulóz alapú, vastag szövésű és 300gr/m2 töltő flízzel steppelt Tencel®

huzatokkal vannak ellátva. Kimondottan a Medical Concept® matracokhoz készülnek, strapabíró,

légáteresztő, kétfelé választható és háztartási mosógépben 60C°-on mosható.

 

Viscocool Memory

 

A viscocool memory habok egy speciális fejlesztésű emlékezőhabok. A hagyományos memoriahabokkal

ellentétben a viscocool habok, külső illetve a test hőmérsékletére nem melegednek és jobban

szellőznek. Tehát aki a memory matracokkal a melegedés miatt nem tudott megbarátkozni, most

kipróbálhatja Medical Concept® Luxus viscocool memoryt. A viscocool memory hab tökéletesen felveszi

a gerinc vonalát, kiváló minőségének és sűrűségének köszönhetően lecsökkenti a test és a matrac

között a nyomáspontokat de mégis határozott alátámasztást ad. 

 

Memory Foam habokról
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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 Foam 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

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
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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.

 

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 elô

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

- rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, segíti a

vérkeringést és megfelelô anyagcserét- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a magas

páratartalom kialakulását- ortopedikus alátámasztást biztosít a gerincoszlopnak

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

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

főleg a medence, 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.

 

 A matrac fotója illusztráció!

Kulcsszavak: hideghab, habrugó, gerinckimélő, gyógymatrac, akciós matrac, levehtő huzat, gerincsérvre

matrac, gerinc matrac, 7 ergonómiai zóna, ortopédikus matrac, rugalmas matrac, kényelmes matrac,

zónás matrac, premium matrac, memory matrac, viscocool matrac, 60 fokon mosható huzat, ortopéd

matrac, ortopédikus matrac, mutizónás kialakításnak, nem melegedő memóriahab, speciális, jó szellőző,

gerinc bántalmakra megoldást, megoldást sérvre, gerincsér matrac, hátfájósiknak matrac, igazi matrac

gerinceseknek, félkemény gyógymatrac, Medical Convept Classic, Medical Concept Premium, Medical

Concept Luxus memory, 

 

 

 

Címkék

memory, matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, biomatrac, hab,

habrugó, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágy, ágymatrac, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory
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matracok, memoryfoam, memóriahab, motoros ágyrács, állítható ágyrács, memory párna, Luxus memory, Habrugós matrac, Habrugós hideghab matrac,

Hideghab matrac, Hideghab akció, Antiallergén, Magyar termék, Motoros ágyráccsal használható, matrac gerincsérvre, memory foam, memory foam

matrac, medical concept, medical concept matrac, medical concept luxus, medical concept luxus memory foam, medical concept memory foam, medical

concept luxus memory foam matrac, 
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