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Signum Dual Medium+Doubleflex szett

Méretek

80*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 159800 Ft

90*200cm: 283900 Ft Akciós ár: 169800 Ft

140*200cm: 429900 Ft Akciós ár: 257800 Ft

160*200cm: 561900 Ft Akciós ár: 336700 Ft

180*200cm: 582900 Ft Akciós ár: 349700 Ft

Részletes leírás:

A Signum Dual Medium ortopéd matrac mostantól akciós szett formájában is rendelhető. A

matrac+ágyrács akciós szettel Ön még jobban élvezheti az akció előnyeit.

Matrac:

A RelaXx Signum Dual Medium 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

kialakulását. A Signum Dual Medium hideghab ágybetét valódi unikumnak 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. Relaxx matracA huzat 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.

Tovább a matrac termékoldalára>
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A 28 db több rétegben enyvezett nyírfa keresztlécek alkotta Doubleflex ágyrácsok fix változata. A

speciális felfüggesztésnek köszönhetően zajtalan rendszert a deréktájon elhelyezkedő 5 db keménység-

állítható keresztléc teszi még komfortosabbá.

 

A rugalmas, többrétegben enyvezett íves keresztlécekkel ellátott ágyrácsok minden esetben egy alvási

rendszer részét képezik, ahol a formakövetésben, a dinamikous mozgásokból származó energiák egy

részének elnyelésében nagyon nagy szerepük van. Rugalmas -min. 26 keresztléccel ellátott- ágyrácsot

használunk minden olyan esetben, ahol lágy habokból készült matrac kerül az ágyrácsra. További

előnye, hogy a különböző kiegészítő funkcióknak köszönhetően emelhető a fejrész, a fej -és lábrész

vagy motoros vezérlésre is van lehetőség. A rugalmas ágyrácsok jelentősen meghosszabíthatják a

matrac élettartamát, késleltetik annak idő előtti amortizációját, kigödrösödését.

 

A matrac alá helyezhető ágyrácsok tekintetében széles választékkel találkozhatunk. A rugós matracok

alá fixen rögzített, jó teherbírású lamellákból kialakított ágyrács ajánlható, hiszen az ágybetét rugózása

-felépítése miatt- alapvetően biztosított. A nem rugós szerkezetű matracokhoz gumis rögzítésű lamellák

a legoptimálisabbak. A lamellák számától, felületi kialakításától, méretétől függ a rács keménysége,

egyes típusoknál a gerinc vonalában található kis rögzítőgumikkal akár mi magunk is szabályozhatjuk az

ágyrács keménységét. Fekvőbetegek számára léteznek gumitappancsokkal ellátott ágyrácsok is,

amelyek növelik a huzamosabb ideje ágyhoz kötött beteg komfortérzetét, a test egészének megfelelő

alátámasztást biztosítnak. Ezek a rácsok a vállfelületen könnyített kialakítást kaphatnak.

Címkék
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