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Medical Concept Premium matrac

Méretek

80*200cm:

94900 Ft

Akciós ár:

74600 Ft

90*200cm:

99900 Ft

Akciós ár:

79900 Ft

140*200cm:

145900 Ft

Akciós ár:

124600 Ft

160*200cm:

164900 Ft

Akciós ár:

142600 Ft

180*200cm:

179900 Ft

Akciós ár:

159600 Ft

200*200cm:

199900 Ft

Akciós ár:

177600 Ft

Részletes leírás:

Medical Concept® Premium matracról

Speciális gerinckövető rétegen, két különböző keménységű oldal, eltérő kényelmi érzetet nyújtó
vállrésszel a legjobb választás lehet a tökéletes pihenés elérésében. A minőségi hideghab
alapanyagokból készült matrac a speciális formavágásnak köszönhetően, kiválóan formakövető és
tökéletesen alátámasztja a grincet ott ahol kell. A Medical Concept® Premium matracmag a speciális
CNC vágások által kialakított geometriának köszönhetően nagyon jól szellőzik. A matracnak a komfortos
oldalán asszimetrikus kialakítás van, azaz két különböző mélységű vállrésszel rendelkezik, a szélesebb
vállúaknak a mélyebb vállrész kialakítás teszi kényelmesé az éjszakai pihenést. A Medical Concept®
Premium matrac lelkét a gerinckövető sűrű HR hideghab adja, amely tökéletesen igazodik a gerinc
görbületeihez. A gerinckövető hideghab rétegen egy dinamikus habrugós rendszer kialakítás van. A
habrugós rendszerek számos olyan előnnyel rendelkeznek, amelyeket a fémrugós matracok nem tudnak
helyettesíteni. A Medical Concept® Premium 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
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több olyan negatív tulajdonsága is, ami bosszantó lehet a hagyományos fém rugós rendszereknél. A
Medical Concept® Premium a kiváló alátámasztás mellett határozottan öleli körül a testet. A Medical
Concept® Premium matrac fej/láb emelős, rugalmas motoros ágyráccsal is használható. A Medical
Concept® Premium matrac habrugós rendszere kiválóan lélegzik, pontrugalmassága kiemelkedő,
alakkövető tényezője rendkívül magas. Mivel a habrugók élettartama és alakváltozási tényezője kiváló,
a matrac hosszú élettartama garantált.

Medical Concept® Premium matrachuzat

A Medical Concept® Premium matrac 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 Medica Concept® matracokhoz készülnek, strapabíró,
légáteresztő, kétfelé választható és háztartási mosógépben 60C°-on mosható.

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
oldal 2 / 3

GigaMatrac Factory&Outlet
GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

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.

Hideghab matracok

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához
alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít- kiváló klíma kiegyenlítô hatást nyújtmikrocellás 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.

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, igazi gerinc matrac, akciós gerinc matrac,
kényelmes gerinc matrac, habrugós gerinc matrac, gerinckövető habmatrac, premium habmatrac, 22
cm vastag matrac, Gigamatrac webshop, Gigamatracban kapható matrac

Címkék
matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, biomatrac, hab, habrugó, akciós matrac, matrac akció,
ágymatrac, biomatrac, állítható ágyrács, Habrugós matrac, Habrugós hideghab matrac, Hideghab matrac, Hideghab akció, Antiallergén, Magyar termék,
Motoros ágyráccsal használható, Matrac akció,
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