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Méretek

80*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 119900 Ft

90*200cm: 233900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

140*200cm: 354900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

160*200cm: 428900 Ft Akciós ár: 256900 Ft

180*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

200*200cm: 466900 Ft Akciós ár: 279900 Ft

Részletes leírás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RelaXx® Signum Dual Hard ortopéd hideghab matrac

 

A RelaXx® Signum Dual Hard ortopéd 7 zónás anatómiai kiképzésének köszönhetően tökéletesen követi

és alátámasztja a test teljes felületét. Ez a hideghab ágybetét úgy képes kemény komfortot adni, hogy

közben pontosan felveszi a test ergonómiai alakját. A speciálisan kialakított vállzóna, derékzóna és

megerősített medencezóna biztosítja a matrac maximális kényelmét, a kellemetlen nyomáspontok
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kialakulását.

 

 

A Signum Dual Hard hideghab ágybetét valódi unicumnak számít a hazai matracpiacon, mivel a

speciálisan kialakított 7 ergonómiai zóna mind a két különböző sűrűségű oldalon szimmetrikusan

megtalálható. Ezáltal a megfelelő alátámasztás mellett egy lágyabb és egy keményebb komfortot

biztosít a használója számára.

 

A matrachuzat speciálisan kialakított Tencel® szövetből készül, melynek sajátossága, hogy páratlan

légáteresztésre és klimatizációra képes. A 60C°-on mosható elasztikus huzat antiallergén, minden

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

 

RelaXx® Signum Dual Hard ortopéd hideghab matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

7 zónás anatómiai kiképzés, tökéletes alátámasztás, ortopédiai alátámasztás Speciálisan kialakított

vállzóna, derékzóna és megerősített medencezóna Egy lágyabb és egy keményebb komfortot képes

biztosítani Tencel® légáteresztő, klimatizációs szövet Antiallergén 

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

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 felhasználókakár szélsőséges igényi

kielégítése is megtehető kompromisszumok nélkül.
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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 .

Signum Dual Hard, Signum Dual Medium

A RelaXx® Signum termékcsalád két tagja mindenki számára nyújthat ergonómiailag

megfelelő megoldást, hiszen anyagszerkezetének, összetételének és variálhatóságának

köszönhetően Ön egy igazi interaktív matraccal találkozik majd. A RelaXx® Signum termékcsalád két

tagja a Signum Dual Hard és Medium a különböző testalkatok és eltérő testsúlyok esetén

nyújt megfelelő megoldást.

A RelaXx® Signum titka

A Signum termékcsalád kétféle keménységén belül a Hard és Medium matracok külön-külön is két

különböző keménységű úgy nevezett dualcore magrendszer- komfortoldallal rendelkeznek, így

gyakorlatilag egy termékcsaláddal négy különböző keménységű komfortoldal opciót kapunk. Mindkét

Signum Dual termék és mind a négy különböző komfortoldal 7 ergonómiai zónából áll, nagy

rugalmasságú HR hab átfutó megerősítéssel a legnagyobb terhelést viselő medence- tájékon; íves derék-

alátámasztással és kikönnyített vállzónával a vállrész lágyabb besüppedése érdekében.

Variációk sokasága

Végtelen variálhatóság. A RelaXx® Signum Hard és Medium matracokkal egy franciaágy minimum 12

féleképpen alakítható ki úgy, hogy a variációk nem ismétlődnek. Ezen belül lehet egyféle felület az

egész franciaágy, de a két különböző Hard és Medium termék variálhatóságából eredő végtelen

lehetőség teszi igazán izgalmassá ezeket a matracokat.

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 ágyrácsokkalis 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: hideghab matrac, matrac akció, két oldalas matrac, kényelmes matrac, kemény matrac,

levehető huzat, antiallergén matrac, gyógymatrac, rugalmas matrac, motoros ágyráccsal matrac,

legjobb hideghab matrac, speciális vállzóna, ortopéd matrac, két matrac egy huzatban, 60 fokon

mosható huzat, tencel huzat, 10 év garancia, kiváló habmatrac, ortopédiai, speciális szövet,

klimatizációs szövet, medencetájon megerősített matrac, rugalmas hideghab, 10 év garancia, 
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Címkék

matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, emlékezőhab matrac, hab, akciós matrac, matrac akció,

ágymatrac, matrac ágyrács szett, Gyerekmatrac, Gyarekmatracok, Gyermek matrac, Matrac gyerekágyba, Hideghab matrac, Hideghab akció, relaxx, relaxx

matrac, relax emlékezőhab matrac, relaxx signum dual hard, signum dual hard matrac, 
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