
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Ágykeretek » Boxspring-ágy » Spirit Senator Continental boxspring ágy

Spirit Senator Continental boxspring ágy

Méretek

ágyméret

szerint:

0 Ft

Részletes leírás:

Senator – Hagyja magát kényeztetni

Az egyes rétegekben zónákba rendezett, egyénre reagáló rugók kifinomult rendszere a pontos

ortopédiai tulajdonságok elérése érdekében. Nagyszerű design. Engedje el, és engedje magát

kényeztetni.

A tökéletes testtartást és a példátlan kényelmet a 2865 rugók (a rugók száma 180*200cm méretre

érvényes) garantálják 3 rétegben és 7 zónában. Az összes réteg biztonságosan, szilárdan és tökéletes

testtartással óvatosan ölel fel Önt.

Az alap 2 rugós réteggel rendelkezik; A favázas Mini-Pocket rugók reagálnak a felső rétegek

impulzusaira, és a magas Pocket rugókkal együtt elosztják a nyomást az alapban, amely szilárd és

alkalmazkodóképességű. A matrac Multi-Pocket rugós technológiát használ (nagy számú érzékeny pont

még nagyobb kényelmet nyújt). Három szilárdsági szint áll rendelkezésre.

Opcionális fejtámla, kárpitozású szín, lábak és fedőmatrac.

 

Mit rejt a Senator magában?

Fedőmatrac – választható, kb. 8 cm magas. Több rétegű 7 zónás táska rugós matrac – választható

keménységgel – kemény, közepesen kemény, lágy – a matrac magassága kb. 20 cm. 7 zónás táska és

mini táska rugós ágy alap – a franciágy méretek két ágy alapból állnak, a magassága kb. 28 cm. Lábak

– általában 8 db a franciaágyhoz vagy 4 db tartó lábbal. A láb magassága kb. 8-18 cm, választott

típustól függ. Fejvégek – választható eleme a Continental ágynak. Választható 3 típus, 5 magasságban:
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120, 130, 140, 150 és 160 cm méretben. A ágy teljes magassága (függően a lábak magasságától) kb.

64-74 cm között van. Az összes alvási komfort variáció száma: 18 (3 matrac keménységi fokozat 6

különböző fedőmatraccal kombinálva). 

 

1)      Választható fedőmatracok:

a.       Visco Medium

b.       Visco Soft

c.       Latex Medium

d.       Latex Soft

e.       Ocean Gel Latex

f.        Madártoll

2)      Szigetelő rétegek pamut és poliészter keverékéből.

3) Habnyomás-eloszló réteg a matracban és az ágy alapban (kb. 2 x 4 cm), nagy sűrűségű, 45-50 kg

/ m3 hideg (HR) habból (Flexifoam® HR-XF). A matrac különböző szilárdsági szintjeit (szilárd, közepesen

kemény vagy lágy változat) a használt hideg (HR) habok eltérő visszapattanási rugalmassága határozza

meg.

4) Több rétegű 7 zónás táska rugós matrac. Nagy számú az egyénre reagáló rugók a tökéletes pont

rugalmasságért. Nagyon puha minden zónában. Rugóvezeték átmérője 1,4 és 1,6 mm, 1221 rugó a

matracban, összesen 2865 rugó (a méret 180 x 200 cm).

5)      Választható anyag minden alkotóelemhez.

6) A felső rétegben az alap zsebrugókat tartalmaz szigetelő habbal és pamut-poliészter réteggel. Van

egy elválasztó réteg a zsebrugó és az alsó rugók között.

7) Az alsó rétegben elhelyezkedő kicsi zseb rugók (az 1,9 huzalátmérő biztosítja a helyes reagálást a

szilárdsági arányhoz) felszívják a felső rétegek fennmaradó nyomását, és a rezgésekkel együtt

továbbítják a tömörfa keretbe. A lábak a keretbe vannak beépítve, beépített menetekkel. A nyomózárak

zsanérok. A keret robusztus lélegző palával van felszerelve.

 

 

Az álmaid ágya

A Continental ágy minden rétege egyedi. Úgy tervezték őket, hogy a legjobb biztosítja az Ön számára.

Ötvözték a kiváló kézművességet Európa legkiválóbb anyagaival. Közös tulajdonságaikat ötvözi a 3

finoman hangolt matracréteg által biztosított alvási kényelem, a vázszerkezet robusztussága és álmai

tervezési variabilitása.
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Ágyszerkezet – 1.réteg, a dobozba rejtett matrac.

Az ágy alsó része (doboz) valójában a hibrid kontinentális ágyak első matraca. Mindig két rugós réteg

van egymással (dupla matracmag), amelyek a fakerettel együtt biztosítják a stabilitást. A President és a

Senator ágyakban különféle magasságú és zónákba eső zsebrugókat és Mini-Pocket rugókat használnak.

Matrac – 2. réteg – a fő matrac

A matrac az ágy középső részét alkotja, támogatja a testet és optimális helyzetben tartja a gerincét,

ezzel egyidőben alkalmazkodik a test egyedi igényeihez (váll és csípő tájékon). Megválasztható a

matrac keménysége (kemény, közepesen kemény és lágy). Az egyes modellek rugózásuk, habnyomás-

eloszlási rétegeik, magasságuk és érzékenységük tekintetében különböznek egymástól.

A matrac főszerkezetét úgy tervezték, hogy az ágy alappal optimálisan működjen. Ez egy finoman

hangolt szerkezeti egység. ezért nem lehetséges az alapok és a matrac kombinálása vagy cseréje a

különféle ágyak modellek között.

A Mayor termékcsalád zónákba elhelyezett táskarugókat tartalmaz, a Senator termékcsalád zónákba

rendezett érzékeny több rétegű táskarugó rendszert tartalmaz, míg a termék paletta elitje a President

termékcsalád zónákba rendezett speciális AirForce szuper több rétegű táska rugós rendszerrel

rendelkezik. Ezenkívül speciális keresztirányú légcsatornákkal rendelkezik, ez az AirForce rendszer titka,

ahol a test minden mozgása levegőt vezet keresztül a matracon. Ez biztosítja a nedvesség tökéletes

elvezetését. Az összes matrac kétoldalas, mosható csúszásgátló réteggel van ellátva (tökéletes tapadás

az ágy többi rétegéhez - az alaphoz és a tetőhöz).

 

Fedőmatrac (Topper) – 3.réteg – a felső matrac

Kiválaszthatja a felső matracot, amelynek célja az egész ágy kényelmének finomítása (szilárdság,

visszapattanó rugalmasság és a test felölelő kényelme). Bármely fedőlap kombinálható bármilyen Spirit

Continental ágyválasztékkal. 6 különféle változat közül választhat, és mindegyik különlegeset kínál!

Természetesen egyszerű karbantartani. Ez egy olyan réteg, amely az alvó igényei szerint finomítja és

árnyalja a kényelmi és keménységi követelményeket. A latex és memória hab fedőmatracok mellett

elérhető gél és toll topper is. A maximális kényelem és a szerkezeti kompaktság érdekében a dupla

ágyak fedőmatracai egy darabból készülnek. A teljes ágymagasságot (a lábak magasságától függően) 8

cm-rel növeli a fedőmatrac (ha toll toppert használunk, kb. 4 cm-t kell kivonni).

 

A siker a részletekben rejlik

Választhat a kárpitos szövetekből, a formatervezésből, a fejléc magasságából és színéből, valamint

választhat elegáns fa vagy kézzel készített üvegből vagy kovácsolt lábakból (stílus és magasság).

Mindez garantálja, hogy a Spirit Continental ágy kinézete rendkívüli, időtlen legyen.

 

A Spirit Continental és Adaptix ágyakat úgy tervezték és készítették, hogy a lehető legnagyobb

hangsúlyt fektessék a kényelemre és a test alátámasztására alvás közben. Nagy hangsúlyt fektetettek

az összes termékük hosszú élettartamára, egyszerű karbantartására és nem utolsó sorban a

megjelenésükre és stílusukra. A Spirit Continental ágy a pihenés, a titkos álmok, kívánságok és az

intimitás helye. Egy hely a test és a lélek felfrissítésére. A Spirit ágyak legalább egy álmát valóra váltják;
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mélyen és egészségesen aludni. 

A Spirit ágyak műalkotások, amelyek bemutatják a tapasztalt kézművesek alkotását. Ők azok, amit

szeretne, hogy legyenek.

Nem adunk tanácsot online azzal kapcsolatban, hogy melyiket válassza, az szégyen lenne. Inkább

meghívjunk Önt, hogy látogasson el a MaxCityben nyíló (megnyílt) üzletünkbe és próbálja ki

személyesen a Spirit ágyakat, csak akkor fogja biztosan tudni, hogy melyik a legmegfelelőbb Önnek.

Próbálja ki a Continental vagy az Adaptix további variációit (Senator és President) a legmodernebb

pozíció beállító rendszerrel, amely soha nem zavarja az alvását.

A legegyedibb ágy, ami valaha kapható volt. Spirit Adaptix ágyak igazán testre szabhatóak. A

kéréseinek több mint a 99%-a teljesíthető. Például minden ágy felszerelhető kézzel kovácsolt és

készített masszív egyedi formájú és színű üveg lábakkal, de kiválaszthatja a szövetet, a fejvéget, a fedő

matracot, a matrac keménységét és az ágy méretét is. Választhat amit csak akar.

Mindegyik egyedi, mindegyik eredeti és mindegyik az Ön lelkéhez és testéhez kapcsolódik – képletesen.

25 év garanciát biztosítunk az ágy keretre, a lábakra és a tartó rúgó rendszerekre, valamint 5 év

garanciát adunk az ágy többi részére, beleértve a motort és az állítható mechanikát.

Látogasson el a MaxCity Exclusive Gigamatrac üzletébe és legyen része ebben a különleges

gondoskodásban személyesen is, szaktanácsadóink mindenben állnak a segítségére.
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