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SwissDream Sleep Standard matrac

Méretek

80*200cm: 50900 Ft Akciós ár: 44900 Ft

90*200cm: 50900 Ft Akciós ár: 44900 Ft

140*200cm: 86135 Ft Akciós ár: 74900 Ft

160*200cm: 98900 Ft Akciós ár: 84900 Ft

180*200cm: 104900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

Részletes leírás:

SwissDream Sleep Standard

 

A SwissDream Sleep Standard matrac egy belépő termék a zónásított minőségi habmatracok között.

Kedvező árfekvésű matrac, amely a kedvező ára ellenére is kiemelkedő komfortot, feszes

alátámasztást, minőségi alapanyagokat, mosható levehető antiallergén matrachuzatot, tartalmaz

versenyképes áron. A SwissDream Sleep Standard matrac a minőségi hideghabnak köszönhetően,

kisebb súlyúaknak a legjobb választás. Kimondottan kamaszoknak lett kifejlesztve a matrac feszessége

és rugalmassága, hogy a még fejlődésben lévő csontok és izmok ortopédikus alátámasztást kapjanak.

Ár, tudás szempontból kimondottan jó ár-érték aránnyal rendelkezik és magabiztos helyet tölt be a

matrac piacon. A SwissDream Sleep Standard matrac 10 év garanciával a kemény de dinamikus

matracokat kedvelőknek, levehető, háztartási mosógépben mosható matrachuzattal a legjobb választás.

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
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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

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.

 

Mit érdemes tudni a hideghab típusú matracokról?

-a legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához

alkalmazkodó, ergonómiailag kiválóalátámasztást biztosít- kiváló klíma kiegyenlítő hatást nyújt-

mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját- higiénikus környezetet biztosít- teljesen

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetővé tesziaz orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követő kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elő

 

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

 -rendkívül magas rugalmasságuk megakadályozza, hogy ne alakuljon ki a testünkben vérkeringést

zavaró és normális anyagcserét akadályozó kellemetlen nyomáspontok. -vérkeringést és megfelelô

anyagcserét gátló nyomáspontokkialakulását- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a

magaspáratartalom kialakulását -magas minőségű ortopedikus komfort biztosítja a gerincoszlop helyes

pozícióját
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A hideghab matracok...

... egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testénekminden görbületét. Ez az

alakfelvevő folyamat elosztja testsúlyát,és megelőzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, melyek

főlega csípő, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyekkeringési rendellenességeket,

zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat

 

 

Kulcsszavak: Közepesen kemény magyar, hideghab matrac, különböző kétoldalas matrac, mely akciós

és olcsó ár érték arányú matrac, matrac kamaszoknak, gyerekeknek tartós matrac, matrac 100 kg alatt,

matrac akció, hideghab matrac, 7 zónás matrac, levehető huzat, mosható huzat, olcsó matrac, legjobb

ár matrac, ortopéd matrac, matrac akció, matrac készleten, Gigamatracban kapható akciós matrac,

olcsó matrac, kamasz matrac, gyereknek matrac nagyobb ágyba,

Címkék

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

Gyarekmatracok, Gyermek matrac, Matrac gyerekágyba, CE minősítés, Hideghab akció, swissdream, swissdream matrac, seep standard, swissdream sleep

standard, sleep standard matrac, 
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