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SwissDream Memopedic Memory foam matrac

Méretek

80*200cm: 89900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

90*200cm: 94900 Ft Akciós ár: 84900 Ft

100*200cm: 108900 Ft Akciós ár: 94900 Ft

140*200cm: 243900 Ft Akciós ár: 145900 Ft

160*200cm: 279900 Ft Akciós ár: 167900 Ft

180*200cm: 316900 Ft Akciós ár: 189800 Ft

200*200cm: 348900 Ft Akciós ár: 208900 Ft

Részletes leírás:

 

 

SwissDream Premium Memopedic Memory foam matrac

 

Egészségügyi szakemberek, illetve csontkovácsok véleménye szerint a SwissDream Premium

MemoPedic memory matracok kiváló gerinctámaszt nyújtanak, lehetővé téve a csípő, illetve a váll

besüllyedését miközben a lábak és a derék megfelelő alátámasztást kap. A speciálisan kialakított

szerkezetű memory matrac egyedülálló a piacon, mivel a test feszesebb alátámasztást igénylő helyein

keményebb, míg máshol ideálisan süpped be. Klímacsatornákkal rendelkezik, amely különösen fontos a

hőmérsékletre lágyuló habok ideális működéséhez.

 

A SwissDream Memopedic viszkoelasztikus matrac használatával nem szükséges alvás közben akkora

erőt kifejteni az ideális pozíció megtalálásához. Az alacsonyabb nyomáspontok jobb vérkeringést
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biztosítanak, ami pihentetőbb alvást és magasabb szintű regenerálódást eredményez. Az emlékezőhab

által nyújtott kényelem csökkenti az éjszakai forgolódásokat, a memóriahabnak köszönhetően

nyugodtaban alszunk. A matrac levehető, mosógépben 60 fokon mosható, bőrbarát huzata Medical

Concept Tencel szövetből készül, amely biztosítja Ön számára a maximális higiéniát, nagy légáteresztő

képessége garantálja a matrac hosszú élettartamát. A SwissDream Memopedic matrac rugalmas

ágyráccsal maximális kényelmet nyújt a hálószobánkban. 

 

SwissDream Premium Memopedic Memory foam matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

 

Kiváló gerinc alátámasztás Speciálisan kialakított emlékezőhab A megfelelő vérkeringést elősegítő

kialakítás Hosszú élettartam Pihentető és regeneráló alvást biztosít Medical Concept

Tencel klimatizációs szövet Antiallergén Atkamentes 

 

SwissDream matracokról

 

A SwissDream Premium matraccsalád ágybetétei kiváló minőségű alapanyagokból, a legújabb

alváskutatási eredmények maximális figyelembevételével készülnek. Minden típusa a lehető

legmagasabb ortopédiai kényelmet nyújtja használója számára. A SwissDream matracok folyamatos

tesztelés alatt állnak különböző egészségcentrumban, illetve mechanikai alváslaborban. A matracok

kiváló klímakiegyenlítő hatást biztosítanak, rendkívül magas pontrugalmasságuk a lehető

legtökéletesebb ergonómiát teszik elérhetővé. A SwissDream matraccsalád kimagasló kényeztetést és

egészséges alvási környezetet garantál az Ön számára. Optimális alátámasztást, hosszú élettartamot és

igazán magas minőségű kényelmet teremt. A matracok antiallergén, atkamentes környezetet segítenek

elő.

 

Mit érdemes tudni a hideghabokról?

 

A hideghabok növelik a fekvőfelületek komfortját. Lényegesen jobban követik a test körvonalait, mint a

korábbi matracipari alapanyagok. A gyártástechnológiából és a speciális cellaszerkezetből adódóan a

hideghabok kimagaslóan rugalmasak és az átlagosnál nagyobb alátámasztó erővel bírnak, ezáltal a

fekvőfelületen a nyomáseloszlás a lehető legeredményesebb. Ez hosszantartó használat során sem okoz

kifáradást. Az anyag sűrűség és keménység eloszlása bármely más anyaggal összehasonlítva a

leghomogénebb.A hideghabokból gyártott matracmagok millió számra tartalmaznak mikroszkopikus

csatornákat. Ezek a mikroszkopikus csatornák biztosítják a tökéletes ventillációt és a hatékony

nedvességelvezetést, ezáltal tovább növelve a matracok komfortját és élettartamát, eredményessé téve

az alvás mikroklímáját. A hideghabok az összenyomás során kisebb energiát nyelnek el, mint a

hagyományos habok, koncentrált energiaelnyelő képességgel bírnak, ezzel biztosítják az optimális

nyomáseloszlást, ami javítja az alvás minőségét és a matrac tartósságát.A hideghabok

pontrugalmasságukból adódóan egyesítik a független és oldalirányú támasztást, ennek köszönhetően

optimálisan egyesítik a támasztóerőt és a lágyságot. A nagyrugalmasság és a megnövelt támasztó

hatás miatt a legmegfelelőbb alapanyagok a matracipar számára.A felhasználó kellemes érzetét az is

biztosítja, hogy nincs besüppedés, ki gödrösödés és a párnázó anyagra visszavezethető derék-hátfájás.A
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fárasztási és más vizsgálatok is alátámasztják miszerint a hideghabok intenzív használat esetén is

kisebb deformációt szenvednek el, mint a többi matraciparban felhasznált alapanyag.

Életünk 1/3-a

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

hozzon létre annak érdekében, hogy a következő nap energikus és sikeres legyen. Miközben alszunk,

izmaink ellazulnak, a gerincre, csigolyáinkra nehezedő nyomás a legminimálisabbra 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 memóriahabokról...

A memory foam (emlékező hab) viszkoelasztikus anyagot a 70 es években Amerikában fejlesztették ki

az űrkutatás keretein belül nyomáscsökkentési céllal, és a 90-es évektől indult hódító útjára. A memory

foam olyan viszkoelasztikus nyitott sejtszerkezetű anyag, amely a test hőmérsékletére meglágyul és így

tökéletesen felveszi a test formáját és alátámasztja ellennyomás nélkül (elnyeli a nyomást). A nyitott

sejtszerkezet lehetővé teszi, hogy a matracban szabadon áramoljon a levegő és megtartsa a test

hőmérsékletét, de ne melegedjen túl. A nyomás megszűnése után lassan nyeri vissza eredeti formáját.

A Memory foam előnye, hogy a test nyomásának elnyelésével ellazulnak a nyak-, váll- és a hátizmok

(megszűnik az elfekvés, ízületi fájdalmak, zsibbadás, fejfájás), jobb lesz a vérellátás. A különböző

összetételű és sűrűségű memoryhab matracok úgy lettek kialakítva, hogy alvási szokásokhoz

alkalmazkodva (hát-,has-, oldalt fekvés) megfelelő pozícióban maradjon a gerinc a deréktól egészen a

fejrészig. Egy kényelmes memory matracon való pihenéskor csökkenhet a helyzetváltoztatások száma,

így mélyebb alvást biztosít és javul az alvás minősége.

Memory Foam hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus anyag, amely poliuretánból készült. A Memory

Foam hőmérséklet-érzékeny, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll

a változásnak) van, azaz megkeményedik a hab, míg a magasabb hőmérsékleten meglágyul és

formakövetést biztosít. Nyomásra érzékeny anyag, képes a testvonal követésre milliméter pontosan,

mondhatjuk úgy is, hogy egy "öntőminta" (a segítség ebben a test hője) A test görbületeit körül veszi a

memoriahab miközben egyenletes alátámasztást biztosít a gerincnek és legnagyobb nyomáspontokat

minimalizálja a váll-, csípő-, térd-, és a fejrésznél.

NASA Memory Foam

Az első ismert Memory habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA űrrepülőgép üléseihez, hogy

megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és leszállás közben. Ez soha

nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat amit ma találunk az

üzletekben, és ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban folytatják az örökségét

amit a NASA elkezdett fejleszteni.

Az emlékező hab (Memory Foam) matrac a felhasználók körében számos előnnyel jár. A

legnyilvánvalóbb, hogy a nagyobb kényelem elérésénél, csökkentett nyomás nehezedik a testre és a
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gerincre. A memóriahab matracot használók már bizonyították, hogy a használat során egyre több

alvásnak az a ciklusa amikor az úgynevezett DELTA és Rapid-Eye Movement REM (ez a mély alvás,

ilyenkor álmodunk) fázisa van, és a (Non-Rapid-Eye-Movement, NREM) az kevesebb, és végül is egy jobb

minőségű alvást kapunk. Más szóval, azt tapasztalhatjuk, hogy többet pihenünk kevesebb idő alatt a

memória hab matracon, mint a hagyományos matarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ekkor is

különösen hasznos lehet, mert hipoallergén és a por atka ellen is kitűnő. Az emlékező hab (Memory

Foam) matrac használok számára jelentős előnyöket jelent ez a hab, különösen azoknak akik rossz

vérkeringés, fibromyalgia, vagy csontritkulásban szenvednek.

 

A Swissdream memoria matrac kiváló alvási komfortot nyújt, a Memopedic memory matrac akciós

jelenleg és megtekinthető a Gigamatrac áruházban.

Címkék: Memory matrac, memory matracok, memóriahab, memoryfoam, emlékezőhab matrac, visco

matrac, süpped, kemény, ortopéd, zónás matrac, kényelmes matrac, levehető huzat, antiallergén huzat,

mosható huzat, hideghab és memória, pihenést nyújt, kicsit puha matrac, akciós matrac, jó matrac

Címkék

memory, matrac, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, gyógymatrac, ágybetét, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, hab, visco, memóriahabos, akciós

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

Hideghab akció, swissdream, swissdream memopedic, swissdream matrac, swissdream memopedic matrac, memopedic matrac, swissdream memoryfoam,

memoryfoam matrac, 
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