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SwissDream Memory Classic 12+2

Méretek

80*200cm: 89900 Ft Akciós ár: 69900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

100*200cm: 129900 Ft Akciós ár: 99900 Ft

140*200cm: 204900 Ft Akciós ár: 122900 Ft

160*200cm: 244900 Ft Akciós ár: 146900 Ft

180*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

200*200cm: 299900 Ft Akciós ár: 179900 Ft

Részletes leírás:

SwissDream Memory Classic 12+2 memory foam matrac

 

A SwissDream matraccsalád kiváló megoldást nyújt elsősorban a kedvező árkategóriában lévő

matracokat kereső vásárlóknak. Feszes alátámasztása megfelelő kényelmet biztosít a mindennapokban.

A SwissDream matracok minden tagja levehető mosható huzattal készül az antiallergén alvási környezet

elérése érdekében. A SwissDream Memory Classic 12+2 matracot hétvégi házakba, vendégszobákba,

alkalmi használatra,  megfelelő megoldás.

 

A SwissDream Memory Classic 12+2 memory foam matrac nem az elmerülős emlékezőhab élményt

kínálja, hanem picit keményebb tartást ad. A matracban kifogástalan minőségű 50kg/m3 visco foam

memory alapanyagot használtak fel. A matrac magja hideghab, kiválóan lélegző, feszes, speciálisan

alvásra kifejlesztett, a testet optimálisan alátámasztó hideghabból készül. A tartómag kialakítása és a

2cm emlékezőhab réteg tökéletes összhangban van egymással és egy keményebb emlékezőhab

élményt teremt anélkül, hogy gipszágy effektus jelentkezne.
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SwissDream Memory Classic 12+2 emlékezőhab matrac nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkező termék

a piacon.

 

A matrac levehető, mosható, bőrbarát huzata Sleep Culture antibakteriális szövetből készül, amely

biztosítja a matrac megfelelő klimatizációs szellőzését, és az Ön számára a maximális higiéniát.

 

SwissDream Memory Classic 12+2 visco memory foam matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

Ideális megoldás alacsonyabb testsúlyúaknakOptimális, feszes hideghab alátámasztásKényelmet

biztosító visco memory foam rétegMagas minőség, optimális árSleep Culture antibakteriális

szövetAntiallergén, atkamentes környezet

Matrac gyártás

Minden saját gyártású SwissDream memory matrac kifogástalan alapanyagból és funkcionálisan

kialakított matrachuzatból készül. Tekintettel, hogy saját gyártású termékekről van szó, a különböző

rétegezettségű memory matracok a legkedvezőbb árban a Gigamatrac üzleteiben kaphatók. A

formakövető memóriahab vagy más néven memoryfoam speciális, egyedülálló fekvési élményt nyújt.

Minden emlékezőhab matrac vagy más néven visco matrac a pontos formakövetés és a jó alátámasztás

melett, olyan érzést nyújt a használójának mintha felhőn feküdne.

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

fejlesztették ki az űrkutatás keretein belül nyomáscsökkentési céllal. Az űrkutatásban nem tudták

hasznosítani a memory habokat, de a 90-es évektől a matrac és párna gyártásban elindult hódító útjára.

Mára már nincs olyan hely a világon ahol ne fedezték volna fel a memóriahabok által nyújtott élményt.

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 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,

izom és ízületi fájdalmak, zsibbadás, fejfájás), így jobb lesz a vérellátás a testünkben.A jó minőségű,

illetve kényelmes memóriahab matracon sokkal kevesebbet mozgunk alvásnál, így a piehenés

minősége javul. 

Emlékező hab - Memory Foam -    

Azt mondják, hogy memory visco elasztikus hab a legnagyobb áttörést jelentette az alvásiparban,

amióta Marshall rugók (zsákrugók) kerültek bevezetésre a matracokba 1925-ben. Köztudott, hogy az

iparágon belül jelenleg a memória hab a legjobb nyomás mentesítő anyag. Használja ezt az információt,

tanulmányozza mélyrehatóan, hogy pontosan tudja milyen előnyöket hordoz a memória hab használata

és hogyan működik, és milyen előnyök származnak ha rendszeresen alszik egy memória hab felületen.

Memory FoamMemory hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus és poliuretánból készült. Ennek az-az oka

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

a változásnak) van, míg a magasabb hőmérsékleten az inkább hajlamosabb a nagyobb rugalmasságra.

Emellett nyomásra érzékeny. Ez azt jelenti, hogy a memória hab matrac vagy matracfeltét (Topper)

felület képes a testvonal követésre milliméter pontosan. Mondhatjuk úgy is, hogy egy öntőminta (a

segítség ebben a test hője) amely a test görbületeit átveszi, miközben jó alátámasztást biztosít. A
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testünk legnagyobb nyomás pontjai: a váll, csípő, térd, és a fej.

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 számos előnnyel jár. A legnyilvánvalóbb

nagyobb kényelem miatt a csökkentett nyomás nehezedik a testre és a gerincre. Emellett a memória

hab 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.
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