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Méretek

80*200cm: 119800 Ft Akciós ár: 109000 Ft

90*200cm: 119800 Ft Akciós ár: 109000 Ft

140*200cm: 239800 Ft Akciós ár: 186900 Ft

160*200cm: 239800 Ft Akciós ár: 208900 Ft

180*200cm: 269800 Ft Akciós ár: 230900 Ft

200*200cm: 299800 Ft Akciós ár: 252900 Ft

Részletes leírás:

 

SwissTech 3D Flexy HR zsákrugós matrac

 

SwissTech 3D Flexy HR zsákrugós matrac 7 ergonómiai zónával rendelkező kiváló minőségű félkemény

matrac. A SwissTech 3D Flexy HR zsákrugós matrac komfortrétege egy dinamikus, nagy rugalmasságú

HR hideghab, amely formakövető, tökéletesen felveszi a test vonalát, de mégis ortopédikusan

alátámaszt ott ahol kell. A zsákrugóknak köszönhetően nincs áthullámzás egy nagy matracon belül,

tehát alvótársunkat nem zavarjuk a pihenésben, ha éjszaka le vagy fel szállunk az ágyunkból. SwissTech

Flexy HR zsákrugós matrac a minőségi alapanyagok felhasználásával garantálja a pihentető alvást és a

regenerálódást. A SwissTech 3D Climatic matrachuzat lélegző szalaggal van ellátva, így kiválóan

szellőzik. A 60 fokon mosható matrachuzat, antiallergén és atkamentes.

 

 

A Roga Swiss Tech matrac és boxspring gyártó több, mint öt generációt átfogó családi vállalkozásból

nőtte ki magát és az 1982-es cégalapítás óta, neve egyet jelent a minőséggel, kényelemmel és

precizitással. A SwissTech Flexy HR matrac a kiemelkedő minőségű 7 zónás derék és speciális gerinc

alátámasztást biztosító zsákrugós (Triple Body Support) rendszernek köszönhetően a fekvés során

kialakuló nyomáspontok minimalizálásával kimagasló komfortot nyújt. Az egymástól függetlenül mozgó,

kellően feszes (Firm) tasakrugók erősségét a test anatómiájához igazítva, kifejezetten a gerincoszlop
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egészséges kettős „S” alakjának alátámasztására tervezték. Így a matrac a derekat határozottan

alátámasztja, ezzel is megakadályozva a medence túlzott besüllyedését, valamint a vállakat

megfelelően beengedi a helyes alvási pozíció elősegítése érdekében. A SwissTech 3D Flexy HR matrac

kényelmi rétege egy nagy rugalmasságú SupremeAeroFiber HR hideghab, amelynek kiváló

légáteresztése és dinamikus formkövetést biztosít a 7 zónás zsákrugókkal. A SupremeAeroFiber HR

hideghab komforthab nem reagál a külső hőmérsékletre, mindig dinamikus, rugalmas érzetet nyújt,

könnyen tudunk fordulni a matracon és nem melegedünk bele, mint egy sülyedős "memory foam"

matracba.  

A lecipzározható matrachuzat extra légáteresztő oldallal rendelkezik, így a matrac kiválóan lélegzik,

amit csak hatványoz, hogy a rugótestek között levegő tölti ki a teret, így ezek a rendszerek

önmagukban is a legjobban szellőző rendszereknek minősülnek, ezzel is megelőzve a poratkák

megtelepedését. A Swiss Tech nem áll meg a tökéletes komfortnál, mert a gyártó jól tudja, hogy az

ideális alváskörülmények megteremtésének, az éppen úgy feltétele, mint a higiénikus alváskörnyezet.

Erről pedig az antiallergén (40 fokon mosható), bőrbarát és a levegő belső keringésételősegítő extra

légáteresztő (Klímakiegyenlítő) réteggel ellátott funkcionális matrachuzat gondoskodik. A praktikusan

két oldalas matrac egyik fele a fent leírtak szerinti memory habbal és 40/50-es hideghab

komfortréteggel, míg a másik oldal ettől eltérő tömegsűrűségű hideghab lemezből épül fel a zsákrugók

felett, így jóval feszesebb a testmelegre nem reagáló, a hőt meg nem tartó komfortoldalt kapunk.

 

 

 

Táskarugókról

 

-kiváló formakövetés és sulyeloszlás

-nincs áthullámzás, ott süpped ahol kell

-a test pontjait egymástól függetlenül leköveti

-az egy rugóra eső súly csökken a bonnelrugóval ellentétben

-hosszú élettartam

-nagyon jól szellőznek a táskarugós matracok

 

 

Hideghabokról

 

A hideghab, mint matracgyártási alapanyag:

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához
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alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít - kiváló klíma kiegyenlítô hatást nyújt-

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

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetővé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követő kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elő

 

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok?

-egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden görbületét. Ez az

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

főleg a csípő, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, amelyek keringési rendellenességeket,

zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatna

kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a magas páratartalom kialakulását 

Mi is az a hideghab?

A hideghab alapanyag egy speciális poliuretán hab, amely minden követelménynek megfelel amit a

matracgyártásban használunk. Könnyű, légáteresztő, formatartó, hosszú élettartamú és remekül

formálható.

A hideghab egy gyűjtő fogalom. A hideghabok lehetnek normál habok, emlékező habok, nagy

rugalmasságú HR habok. A hideghabok sűrűsége és a cellaszerkezetek vastagsága a legfontosabb a

matracok tartósságánál.

 

 

 

Kulcsszavak: zsákrugó, pocket rugó, ortopéd matrac, vastag matrac, király matrac, kényelmes matrac,

ágyrendszer, ortopédikus matrac, gyógymatrac, formakövető matrac, akciós matrac, olcsó matrac,

swisstech matrac, multi rugós matrac, Yatsan matrac, hideghab matrac, antiallergén matrac,

atkamentes, hideghabból áll matrac, tartós matrac, kényelmi réteggel, gerinckímélő matrac, gerinc

kimélő matrac, Gigamatracban kapható, öt zónás, matrac akció 7 zónás, legjobb zsákrugós matrac nagy

súlyúaknak, gerincfájásra matrac, matrac több évig, kemény dinamikus formakövető matrac, legjobb

török matracok Yatsan, Yatsan Gigamatrac, Yatsan Gigamatrac webshop, : matrac akció, zsákrugós

matrac, 5 zóna, aktív gerinctámaszt, táskarugó akció, megjelenés, memory, hideghab, svájci

technológia, kiváló minőség, 10 év garancia, külföldi matracok, legjobb matrac, kényelmes matrac, 7

zónás matrac, Swisstech matrac, HR hideghab+zsákrugó, premium kategóriás zsákrugós matrac,

matrac akció Gigamatrac, Gigamatrac webshop, HR hab zsákrugós matrac, 60 fokon mosható

antiallergén matrachuzat, szövött kelme huzat, magyar termék, svájci licensz alapján készült matrac
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