
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Matracok » Hideghab matracok » SwissDream Premium SuperDream hideghab matrac

SwissDream Premium SuperDream hideghab matrac

Méretek

90*200cm: 64900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

80*200cm: 69900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

140*200cm: 109900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

160*200cm: 124900 Ft Akciós ár: 99900 Ft

180*200cm: 224900 Ft Akciós ár: 134900 Ft

Részletes leírás:

SwissDream Premium SuperDream

A SwissDream Premium Superdream szendvics matrac kiválóan alkalmas a 8 éves kort meghaladott

gyermekek számára több szempontból is. A Superdream matrac felületi zónái minimálisak, azaz nem

érezhetőek mély vágások a minőségi habban ezért nagyon kényelmesek a kisebb görbületekkel

rendelkező használónak. A matrac belsejében vannak a mélyebb zónák, amely kiváló dinamikát és

komfortot biztosít a gyermekek számára. A matrac mindkét oldala dinamikus, ortopédikus

alátámasztást bizosít. A matrac belselye dupla levegő csatornával van ellátva ezért a legegészségesebb

alvási környezetet biztosítja. A SwissDream matracok közül a legnagyobb dinamikát a Prémium

Superdream matracban érezhetjük. Tudjuk azt, hogy a memory foam matracokkal ellentétben a

fejlődésben lévő gerincnek a tökéletes alátámasztást nyújta. A Superdream matrac háton fekve is

nagyon kényelmes az ergonómiai zónáknak köszönhetően. Oldalt fekvésnél nem érzünk vágásokat a

matracban, miközben a dinamikus formaköveésnek és a zónáknak köszönhetően a matrac minden

komfortot és igény kielégít, amelyre egy fejlődésben lévő gerincoszlopnak és izomzatnak kell. 

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. Minden SwissDream matrac folyamatos
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tesztelés alatt áll különböző egészségcentrumban, illetve mechanikai alváslaborban. A matracok kiváló

klímakiegyenlítő hatást biztosítanak, rendkívül magas pontrugalmasságuk a lehető legtökéletesebb

ergonómiát teszik elérhetővé.

A SwissDream Premium matraccsalád kimagasló kényeztetést és egészséges alvási környezetet

garantál az Ön számára. A SwissDream Superdream megoldás lehet a pihentetőbb alvás elérésében. A

mindennapokban pihenéshez, alváshoz egy kiváló ágybetét, kiváló minőségű alapanyagokból készült

gerinckímélő, ortopéd matrac. Optimális alátámasztást, hosszú élettartamot és igazán magas minőségű

kényelmet teremt.  A matracok antiallergén, atkamentes környezetet segítenek elő.

 

A nemzetközi alváskutatási tapasztalatok alapján kifejlesztették az egyik legmodernebb habrendszert.

Kifejezetten aktív sportos életet élők számára készült speciális felületi kialakítással. Különböző

keménységű és rugalmasságú habrendszere pihentető és regeneráló pihenést biztosít. Keményen és

feszesen aktív alátámasztást nyújt a gerincoszlop számára. Speciális felületi kialakítása segít az izomzat

megfelelő ellazításában, megakadályozza a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, így segíti az ideális

vérkeringést éjszaka. A TRIOBASE alvási rendszere 3 rétegű különböző sűrűségű és keménységű High-

Tech habból áll, melyek egymással ideális kölcsönhatásban dolgozva segítik éjszakai

regenerálódásunkat.

 

A matrac magja 3 rétegű Triobase különböző sűrűségű habrendszer- klímacsatornákkal, 16 cm

vastagságban. A SwissDream Superdream szendvics matrac ideális szerkezete és sűrűsége a lehető

legmagasabb szintű komfortot biztosítják.

 

A matrac levehető, mosható, bőrbarát huzata SwissDream Premium szövetből készül, amely biztosítja

Ön számára a maximális higiéniát. Nagy légáteresztő képessége garantálja a matrac hosszú

élettartamát.

 

 

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.

 

 

                                             oldal 2 / 3



GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

SwissDream Premium SuperDream hideghab matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

 

Sportos, aktív életet kedvelők számára ideális megoldás Segít az izomzat megfelelő ellazításában

Kemény, feszes alátámasztás, gerinckímélő Különböző keménységű és rugalmasságú hideghab

felhasználásával készül fej/láb emelős ágyrácsokhoz kivállóan alkalmas Pihentető és regeneráló alvást

biztosít SwissDream Premium klimatizációs szövet Antiallergén 

 

 

Kulcsszavak: matrac akció, szendvics matrac, ortopéd matrac, fej/láb emelős ágyrácsba matrac, olcsó

matrac, Gigamatracban kapható, levehető huzat, antiallergén huzat, rugalmas matrac, atkamentes

huzat, kényelmes matrac, félkemény matrac, gerinckimélő , gyógymatrac , minőségi hab, habmatrac,

ágybetét, kiváló kamasz matrac,

Címkék

matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, hab, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, Gyerekmatrac,

Matrac gyerekágyba, Hideghab matrac, Hideghab akció, swissdream, swissdream matrac, premium superdream, swissdream premium superdream,

premium superdream matrac, swissdream hideghab, premium superdream hideghab, 
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