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Méretek

80*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

90*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

140*200cm: 404900 Ft Akciós ár: 242900 Ft

160*200cm: 511900 Ft Akciós ár: 306900 Ft

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

200*200cm: 566900 Ft Akciós ár: 339900 Ft

Részletes leírás:

 

Relaxx® SenZone Memory Hard ortopéd Memory foam matrac

 

A Relaxx® SenZone Memory Hard 7 ergonómiai zónás anatómiai kiképzésű magjának köszönhetően

tökéletesen követi és alátámasztja a test teljes felületét. A speciálisan kialakított vállzóna, derékzóna és

megerősített derékzóna biztosítja a matrac maximális kényelmét, a kellemetlen nyomáspontok

kialakulását. A Relaxx SenZone Memory Hard matrac két különböző mélységű vállrésszel rendelkező

matrac, a szélesebb vállal rendelkezőknek is maximális kényelmet biztosít a hálószobában. A RelaXx

Senzone Memory Hard matrac a 7 ergonómiai kialakításával és a minőségi RelaXx Memory foam

anyagával tökéletesen felveszi a testnek a vonalát és tehermenteseíti a gerincet. A SenZone Hard

alátámasztásnak köszönhetően egyszerre kemény, ortopédikus és kényelmes a matrac.

Az ágybetét tartómagjában kialakított levegőcsatornák, illetve a légáteresztő emlékezőhab kényelmi

felület vállrészében található perforációk maximálisan biztosítják a matrac szellőzését. A matrac belső

szerkezete a hossz- és keresztirányú levegőcsatornáknak köszönhetően összesen 160 ponton találkozik

a külső környezettel. Ezáltal kellemes klímát nyújt a használója számára, és jelentősen megnöveli a

matrac élettartamát.

A nagy sűrűségű emlékezőhab, memory foam réteg páratlan komfortot kölcsönöz az Ön számára.

A matrachuzat speciálisan kialakított Tencel® szövetből készül, melynek sajátossága, hogy páratlan
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légáteresztésre és klimatizációra képes. A 60C°-on mosható elasztikus huzat antiallergén, minden

allergiában szenvedőnek, vagy a tökéletes higiéniára vágyóknak megfelelő megoldást kínál.

 

RelaXx® SenZone Memory Hard ortopéd Memory foam matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

7 zónás anatómiai kiképzés, tökéletes alátámasztás Speciálisan kialakított vállzóna, derékzóna és

megerősített medencezóna Tartómagban kialakított levegőcsatornák Légáteresztő emlékezőhab réteg

Tencel® légáteresztő, klimatizációs szövet Antiallergén 

Miért jó választás a Memory foam matrac?

A Memory foam különleges viszkoz-elasztikus tulajdonságának eredményeképp, kiváló alátámasztást

biztosít a nyaki csigolyáknak, ezáltal a nyakizmokat feszültségmentessé teszi és biztosítja a nyaki rész

teljes ellazulását.

A memory foam a test hőre és testsúlyra reagál, egyedülálló nyomáselosztási tulajdonságának

köszönhetően nyomáspont nélkül érintkezik a testtel.

A memory hab nem okoz allergiát, anti allergén, valamint antisztatikus(portaszító) hatása van.

A memory foam tökéletesen idomul a testhez, mivel a működési elve az alaphelyzetbe való lassú

visszatérés.

A memory foam viszkoz-elasztikusságának köszönhetően egyedülálló nyomáselosztási képességgel bír,

illetve meggátolja a felfekvések kialakulását, így otthoni felépülésre, ápolásra is alkalmas.

A memória anyag enyhíti a nyomáspontokat a pihentetőbb alvás érdekében.

Egyenes pozícióban tart a memory anyag, mert a test hőjére és tömegére reagálva körbeveszi a testet.

A derekat alátámasztatja, a vállat gyengéden beengedi, ezáltal a gerincoszlopot tehermentesíti, és a

törzs izomzatát ellazítja.

A memory képes elnyelni a külső mechanikai behatásokat, és nagymértékben csökkenteni a

nyomáspontokat.

Testhőmérséklettel érintkezve a sejtszerkezet meglágyul.

A vérkeringésre is jótékony hatást gyakorol, mivel a test nem érzékeli a nyomást, ezért javítja a

vérkeringést.

A testet optimális helyzetben tartja, mérséklődik a forgolódások gyakorisága, amellyel nagyban

hozzájárul a pihentetőbb alváshoz.

Életünk 1/3-át alvással töltjük, ezen oknál fogva sokat számít, hogyan töltjük az éjszakákat az

ágyunkban! Az alvás minősége hozzájárul a következő nap sikerességéhez valamint hosszú távon az

egészség megőrzéséhez. Ha fekvőhelyét nem megfelelően választja meg, akkor az gerincbántalmakhoz

vezethet!

Egy éjszaka az ágyban:

Szervezetünk kipiheni az aznapi fáradalmakat és teljes erővel azon van, hogy tökéletes regenerálódást
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hozzon létre annak érdekében, hogy a következő nap energikus és sikeres legyen. Miközben alszunk,

izmaink ellazulnak, a gerincre, csigolyáinkra nehezedő nyomás a minimálisra csökken. Ezért fontos,

hogy a választott fekvőhelyünk kényelmes és egyben tökéletes legyen. A fekvőfelület a test formájához

igazodik azáltal, hogy egyenletes alátámasztást biztosít és megfelelően elosztja testsúlyunkat.

A RelaXx® Signum és SenZone Memory termékek minden olyan hiányt pótolnak a matrac piacon, ami

eddig nem adatott meg: egy matraccsalád, amely egyszerre professzionális, sokoldalú és elérhető!

A RelaXx® matraccsaládokat a hiány keltette életre. Nem az olcsó matracok hiányoztak a

kereskedésekből és jó matracokból sem kevés előtte, csupán ez a kettő nem nagyon akart találkozni a

magyar matracpiacon. A RelaXx® termékek létrejötte előtt vagy elfogadható árban volt egy matrac

vagy jó volt, de egészen biztosan nem lehetett megfizethető áron nagy tudású, minőségi

alapanyagokból készült, ergonómiailag megfelelő módon és minőségben kialakított korszerű

matracokhoz hozzájutni.

Minőség

A RelaXx® termékek mind kifogástalan minőségben készülnek el. A hazai gyártás és alapanyag

hiánynak eredményeképpen a matracok elemének zöme nyugat-európai minőségben, Nyugat-

Európából érkezik Magyarországra. A RelaXx® matracok habanyagait az osztrák tulajdonú és Európa

egyik legnagyobb habgyártó üzeme az Eurofoam készíti, mely az egyik legnevesebb habgyártó

vállalatának számít Európában. A RelaXx® termékek huzatához felhasznált Tencel® cellulóz alapú

funkcionális textíliát a belgiumi Monks International, Európa egyik legnagyobb presztízzsel rendelkező

szövetgyártója szállítja.

Egyedi megoldások

A RelaXx® termékcsalád matracai kivétel nélkül egyedi megoldásokat kínálnak. Szakítva az eddigi

hagyományokkal, mikor is egy megvásárolt matrac használóiknak legtöbb esetben kényelmi

kompromisszumokat kellett kötniük egymással, a RelaXx a termékcsalád kialakításánál az összes

vásárlók felől felmerült igényre megoldást talált. Így a későbbiekben nem a fogyasztónak kell a

termékekhez igazítaniuk igényeiket. A RelaXx® termékekkel a felhasználók akár szélsőséges igényi

kielégítése is megtehető kompromisszumok nélkül.

A RelaXx® termékek kialakításánál az utóbbi évtizedben felmerült probléma a figyelem középpontjába

került. Az így kapott RelaXx® termékcsalád matracai tehát méltán lettek Magyarország vezető

termékei, korszerűségükben, interaktivitásukban, minőségükben és nem utolsó sorban árfekvésükben is

egyedülálló szerepet töltenek be a hazai matracpiacon .

A SenZone fejlődése

A RelaXx® SenZone Memory termékpaletta az emlékezőhab és hideghab alapanyagokból készülő

matracok között egy igazi kivétel. A kétféle keménységű SenZone Memory Medium és Hard tökéletes

választás az eltérő komfortigényekre és a súlykülönbségből eredő ergonómiai megoldásra. A SenZone

Memory Medium termékek a kisebb testsúly megfelelő megoldása lehet. A SenZone Memory Hard

matracok nagyobb 55kg/m3 tömegsűrűséggel és magasabb felületi keménységgel inkább az átlagosnál

erősebb testalkatra nyújt kiváló megoldást. Igazi újdonságot azonban az emlékezőhabok kellemetlen

tulajdonságainak kiküszöbölése hozta. A SenZone Memory kialakításakor ezekkel a problémákkal kellett

szembe nézni és megfelelő gyógyírt találni az összes felmerülő problémára és kijelenthetjük, hogy

sikerült.

Kivételes SenZone Memory magrendszer

Szakítva az normális téglatest alakú szivacsra ráragasztott homogén emlékezőhab réteggel a SenZone
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Memory matracokkal egy újszerű ergonómiai és levegőkeringetési rendszer jött létre.A SenZone

Memory Medium és Hard változatában az alsó hideghab tartómag alapanyaga és ergonómiai formája

ugyanaz. Az alsó hideghabtartómagban kialakított keresztirányú 1-4 cm mély csatornák 7 ergonómiai

zónát alkotnak, amelyben a vállzónák nem szimmetrikusak, egyik oldalon lényegesen mélyebb vállzóna

került kialakításra az átlagosnál szélesebb vállal rendelkezők számára, így minden RelaXx® SenZone

Memory matrac fej-láb irányba elforgatva különböző váll-komfortot nyújt.

Szellőzés+hűtés

A hideghabból kivágott keresztirányú csatornák hosszirányú levegőcsatornákkal kiegészítve, nem csak a

kiváló ergonómiai formakövetést biztosítják, hanem a memory réteg alatt kereszt és hosszirányban

elhelyezett levegőcsatornák szellőztetik és egyben hűtik is a felső memory réteget. A memory réteg

vállrészében függőleges lyukak vannak, ez a felszín és a matracmag belseje közötti szabad

légátjárhatóságot biztosítja úgy, hogy minden mozgással, fordulással létrehozott úgynevezett pumpa-

effektus jön létre, amely összesen 160 találkozási ponton biztosítja a levegő cseréjét a matrac belső

szerkezete és a külső környezet között.

Végtelen kényelmi variációk

A RelaXx® SenZone Memory Medium és Hard matracai az aszimmetrikus vállrészeinek és a kétféle

keménységnek köszönhetően egy franciaágyon belül több, mint 30 féle opciót biztosítanak a

használatra.

RelaXx® és használati módjai

A RelaXx® termékek kialakításánál fontos szempont volt, hogy az elkészülő matrac magasságuknál

fogva akár az egyszerű fix deszka bordázaton is kiváló ergonómiai szolgáltatást kínáljanak, de felületi

kialakításuk eredményeképpen problémamentesen hajlíthatók, ezért állítható rugalmas ágyrácsokkal is

fejemelős, fej lábemelős, motoros ágyrácsok- is kiválóan használhatóak hozzá.

Tencel: cellulóz alapú szálak

RelaXx® és a higiénia

Minden RelaXx® egyformán Tencel® huzattal készülnek. A természetes cellulóz alapú textilipari

Tencel® szálak napjaink egyik legmodernebb huzatalapanyaga, légáteresztésben,

nedvességszabályozásban és átszellőzésben páratlan egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, a

matrachuzatok között. A duplaelasztikus matrachuzat között úgynevezett flies (szálbunda) található,

amely 300gr/m2 súlyban a megfelelő átszellőzést fogja biztosítani a matrachuzat rétegei között.A

moshatóság érdekében minden RelaXx® matrac huzata két huzat-félből áll, amelyek cipzár

segítségével egymástól szétválaszthatók, így a két különálló huzatfél első sorban nagyobb méretek

esetén is- otthoni háztartási körülmények között gépi úton 40-60C°-on moshatóak.

 

Kulcsszavak: ortopéd memory foam matrac speciális gyógymatrac, tökéletes ortopédiai memóriahabos

alátámasztás, hideghab tartómagban kialakított levegőcsatornák, légáteresztő emlékezőhab réteg,

Gigamatrac webáruház kínálatában kapható, kiváló alátámasztást nyújt, akciós matrac, jó ár,

kényelmes matrac, 10 év garancia, levehető huzat, 60 fokon mosható, tencel huzat, jól szelőző

memóriahab, minőségi hab, két fele választható huzat, motoros ágyráccsal használható matrac,

kemény de kényelmes matrac, 7 zónás matrac, a legjobb magyar matrac a Gigamatrcnál, kipróbálható

a Gigamatrac üzleteiben

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

memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam,

memóriahab, relaxx, relaxx matrac, relax emlékezőhab matrac, senzone memory hard, senzone memory hard matrac, relaxx senzone memory hard, 
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