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Méretek

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

90*200cm: 316900 Ft Akciós ár: 189900 Ft

100*200cm: 349900 Ft Akciós ár: 209900 Ft

140*200cm: 471900 Ft Akciós ár: 282900 Ft

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

180*200cm: 566900 Ft Akciós ár: 339900 Ft

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

Részletes leírás:

 

 RelaXx Signum Infinity hideghab matrac

 

A RelaXx Signum HR Infinity matrac megjelenését a HR habok terjedése tette szükségessé. A HR habok

terjedése a kifinomult igények tették teljessé a RelaXx Signum HR Infinity matracot.

A RelaXx Signum család legújabb erőssége a RelaXx Signum HR Infinity matrac lett, mivel rendhagyó

módon 22 cm vastagságával egy erős és biztonságos matrac került a Gigamatrac piacára. A

szimmetrikus két oldalas RelaXx Signum HR Infinity matrac, mindkét oldalán egy egyenként 10 cm-es

HR hideghab adja a megfelelő és stabil alátámasztást. Az egyik oldalon egy 43 kg/m3 a másik oldalon

pedig egy 35 kg/m3 sűrűségű HR habot építettünk össze. A különböző sűrűség két különálló

keménységgel tudja a felhasználást segíteni, ugyanis, ha nem vagyunk biztosak a választásban akkor

lehetősége van egy fordítással az ideális alátámasztást megadni a gerincünknek. A RelaXx Signum HR

Infinity matrac egy igazán formakövető, de ugyanakkor feszes tartással tudja az ortopéd alátámasztást

megadni a használójának. A RelaXx Signum HR Infinity a HR habok előnyeivel és a tökéletes zónák

megalkotásával egy olyan matrac lett, ahol a testsúly és testalkat megfelelően igazodik a matrachoz. A

magasság sem okoz semminemű problémát, mert a váll zóna megnyújtásával az egyik kardinális

kérdést is megoldotta az Infinity matrac. Továbbá a már jól ismert prémium minőségű 60 C° mosható

tencel huzattal lehet a komfortot javítani, a különböző allergizáló tényezők megszüntetésével. A Tencel

huzat a nedvesség kipárolgásában is tudja támogatni a RelaXx Signum HR Infinity matracunkat, ugyanis

a Tencel huzatban eukaliptusz fából készült fonal biztosítja ezt a kiemelkedő tulajdonságot. A RelaXx

Signum HR Infinity matrac bár nem az alap árkategórias matracok közé sorolható, de mindenképp egy
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felsőkategóriás matrac érhető el megfizethető áron.

A RelaXx Signum HR Infinity matrac a megszokott RelaXx Signum 10 éves garanciával vásárolható meg

és próbálható ki a Gigamatrac bemutatótermeiben.

A RelaXx matracok legújabb típusa a RelaXx Signum Infinity hideghab matrac a két különböző

keménységű, szimmetrikus kialakítású, mindkét oldalán 7 ergonómiai zónás, 10/10 cm vastagságú HR

hideghabokkal egy szupermatrac a matracpiacon!

A matrac tervezésénél fontos szempont volt a két különböző keménység, hogy eltérő testsúllyal egy

matracban megtaláljuk a mindkét félnek kényelmes, zónás HR hideghab matracot több éven keresztül.

A RelaXx matraccsalád legújabb fejlesztése egyedülálló a matracpiacon! 

A kétoldalas, zónás HR hideghab matracok csúcsához érkeztünk, amelyet ki kell próbálni a dinamikus,

kemény/félkemény, jó szellőzéssel rendelkező matracokat kedvelőknek.

A RelaXx Signum Infinity hideghab matracban az eddigi RelaXx hideghaboknál még nagyobb

szellőzéssel rendelkező hosszú élettartamú HR hideghab matracot kapunk, amely nagyobb testsúllyal

rendelkezőknek is kiváló alátámasztást és tartósságot biztosít. A RelaXx Signum Infinity hideghab

matrachuzatban a legjobb nedvesség elszívó eredeti Tencel szál van, amely mindig száraz alvási

környezetet biztosít azáltal, hogy nagyon gyorsan kipárologtatja a folyadékot. RelaXx Signum Infinity

hideghab matrac az eltérő komfortot kedvelőknek a két különböző keménységű 7 ergonómiai zónával a

megfelelő választás lehet. A matrac eltérő súllyal rendelkező vásárlóknak készült, vagy azon

bizonytalan vásárlóknak, ahol nehéz meghatározni, hogy keményebb vagy egy kicsit lágyabb komfort

lesz a kényelmes hosszú távon. A Medical Concept matracok legújabb fejlesztése a RelaXx Signum

Infinity matrac dual hideghab matrac az eltérő magasságúaknak jó megoldást nyújthat egy matracban.

A matracban rejlő 35-43 kg/m3 sűrűségű HR hideghabot a kiváló szellőzés, a hosszú élettartam, a nagy

teherbírás jellemzi. A nagy sűrűséggel rendelkező HR hideghab matrac dinamikus, félkemény de

kényelmes alátámasztást biztosít. Határozott alátámasztásával és a gerincoszlop 2 S alakjára kifjlesztett

zónásítással a mai kor egyik legjobb 22 cm hideghab matracát ismerhetjük meg. 

A RelaXx Signum Infinity hideghab matracot ajánljuk rugalmas ágyráccsal, motoros ágyráccsal használni

a magasabb komfortérzet és a hosszú élettartam elérése végett.

A RelaXx Signum Infinity hideghab matrac 10 év garanciával rendelkező matrac egy hiánypótló matrac

a matracpiacon! A félkemény/enyhén lágy hideghab matracokat kedvelőknek ajánljuk a RelaXx Signum

Infinity hideghab matracot kipróbálni!

 

RelaXx Signum Infinity hideghab matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

  

*Sportos, aktív életet kevelők számára ideális megoldás

*Segít az izomzat megfelelő ellazításában

*Félkemény/enyhén lágy alátámasztás az optimális vérkeringés eléréséhez

*Különböző keménységű és rugalmasságú hideghab felhasználásával készül

*Fej/láb emelős ágyrácsokhoz kivállóan alkalmas
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*Pihentető és regeneráló alvást biztosít

* Hosszú élettartam, kiváló szellőzés

*Medical Concept természetes eredeti Tencel matrachuzat

 

*40-60 fokon mosható

 

*Antallergén

Medical Concept® matrachuzat

 

A Medical Concept® P matrachuzat levehető, mosható, cellulóz alapú Tencel® huzat. Bőrbarát textília,

nagyon strapabíró, kiválóan lélegzik, jó nedvesség elszívó, nedvesség eloszlató tulajdonsággal

rendelkező matrachuzat. Az eredeti Tencel szálat az eukaliptuszból nyert természetes cellulózból

készítik. A Medical Concept matrachuzat, 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.

 

HR habokról...

A HR habok a hideghabok folyamatos fejlesztései eredménye képen születtek meg és méltán a 21.

század prémium „szivacs” szerkezetű anyaga lett létre hozva.Az eddig ismert alapanyagok a

matracgyártás szempontjából, lényeges változásokatkívántak, ugyanis a Vásárlók már nem egyszerűen

egy matracot kerestek, hanem különböző kifinomult igényekre kellett megoldásokat találni, melyekre az

eddig ismert technológia nem tudott matracot gyártani. Az eddigi alapanyagok közül pl.: a hideghabok,

latex már nem tudták, kiszolgálni a Vásárlói igényeket, vagy mert aszellőzése rossz vagy már elavult,

vagy egyéb olyan okok, melyekkel már nem lehet olyan minőségben matracot készíteni, melyeket

elvárnak.A HR habok alapvető különbségét a matrac rugalmassága, szellőzése és az alátámasztása

adja. Azok a hideghabok, amik „HR” jelzővel vannak ellátva a következőt jelentik: az angol „high

resilient” rövidítése, ami magyarra lefordítva: nagy rugalmasság. Miért is fontos ez a tulajdonság? A

matracunkat különböző módon használhatjuk, pl.: figyelembe véve a matracunk egyéb életszerű

használatát, akár nagy terhelésnek is ki tudjuk tenni a matracunkat, ezek esetében is megoldást

és természetesen hosszú időn át tartó védelmet tudnak nyújtani a HR hab termékeink. A következő

óriási forradalmat a HR habok szellőzése jelentette. A szellőzési paraméterek az eddig használt

különböző habokkal szemben, a laboratóriumi vizsgálatok óriási pozitív különbséget mutattak a HR

habok javára: pl.: észter habok, amik alacsony sűrűségűek és borzasztóan sérülékenyek (nagyon

rossz szellőzésűek). Továbbá összehasonlítva a normál habok közül pl., a vákuum matracokkal, melyek

már éter habok, itt már javultak a szellőzési paraméterek, de még itt is nagy különbség volt a HR

hideghabokkal szemben.A minőségi különbséget a HR habok megjelenésében a következő

tulajdonságok hozták meg: egyrészről a magas sűrűségtartalom, ami a teherbírással és a

megfelelő alátámasztással áll összefüggésben, másrészről a vastag és nyitott cellaszerkezet ami a

légáteresztést biztosítja. A HR habok azok a hideghabok, melyek magasabb (35 kg/m3 vagy e

feletti) sűrűségűek és a gyártása: crash eljárással készül. Ez a gyártási folyamat a megmaradt zárt

cellaszerkezetet is megszünteti és ennek hatására jobban átszellőzik illetve lényegesen rugalmasabb
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lesz a szerkezete. Ezt a crash eljárást a készhideghab tömbbel végzik el, mégpedig úgy, hogy átvezetik

két henger között és így törik fel a zárt cellákat.A HR habokból készült matracok az alapanyag és az

ebből fakadó tulajdonságai miatt a habos matracok császárjai lettek.

 

 

Kulcsszavak: RelaXx Signum Infinity hideghab matrac, hideghab, habrugó, gerinckimélő, , 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
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