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Swisstech Fix Boxspring Ágy

Méretek

90*200cm: 599900 Ft Akciós ár: 399900 Ft

160*200cm: 894900 Ft Akciós ár: 596900 Ft

180*200cm: 899900 Ft Akciós ár: 599900 Ft

200*200cm: 1033900 Ft Akciós ár: 679900 Ft

Részletes leírás:

 

Kényelem, Elegancia, Minőség, Variálhatóság… 

Ezekkel a szavakkal lehet leginkább leírni az 1982-ben alapított Roga Swiss Tech által gyártott Fix

Boxspringet. Ezeket az ágyrendszereket kérhetjük merev, illetve rugós alappal egyaránt, valamint

ágyneműtartós (Fiók: 117,5*57*17 cm) box esetén mikro tasakrugós kivitelben is. Az ágyalapokat 3 féle

szövettel (Muna-textil, Cruch-textilbőr, Amsterdam-plüss) tette elérhetővé a gyártó, ami számtalan

színben, színárnyalatban választható. A boxok L-alakú fa lábbal (7,5 cm) és hasáblábbal (12 cm)

igényelhetőek több féle színben, így tökéletes összhangot lehet teremteni az ágybox, a lábak és a

helység padlózata között. A kényelmet, komfortot és precíz vonalkövetést egy felső kategóriás Swiss

Tech 3D vagy 3D hard matrac nyújtja, mely a tasakrugók erősségének szabályozásával (Zónázással)

deréktájékon erősebb alátámasztást biztosít, míg vállnál jobban beenged, ezzel is minimalizálva a

nyomáspontok kialakulását. A matrac légáteresztő (antibakteriális) huzatának és a zsákrugós

rendszernek köszönhetően kiváló szellőzéssel bír, így hosszútávon is lehetővé teszi az egészséges

alváskörnyezet biztosítását. A Memory hab a testhőre reagálva tökéletesen kitölti a test görbületeit, így

nagyobb felületen támaszt alá és ezzel jobban tehermentesíti a gerincet. Magára az ágyalapra

bármilyen egyező méretű matracot választhatunk, de ez természetesen mindig egyedi árképzést fog

jelenteni. Mint minden Swiss Tech boxspring esetében, választható 8 cm-es (Memory, Latex, Hr hab)

topper zárja a fekvőfelület felső komfortoldalát, mely levehető, mosható, extra légáteresztő huzattal

rendelkezik és dizájnos, hímzett Swiss Tech logó díszíti. Választható 105 (Flat), 120 (Square, Linear)

vagy 115 cm magas (Frameline) fejvéggel. A dupla rugós rendszerek nem csupán a Boxspring

élettartamát tudják megnövelni, de összehasonlíthatatlan kényelmet, komfortot biztosít számunkra. A
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minőségre pedig a 35 éves tapasztalattal rendelkező Roga Swiss Tech által vállalt 10 év garancia lehet

a biztosíték.

A Swisstech Fix Boxpring ágy: Számos tényező játszhat szerepet a hátfájás kialakulásában, a rossz

alátámasztás, rosszul megemelt súly, többórás ülés azonos pozícióban, hirtelen rossz mozdulat vagy az

ideálisnál magasabb testsúly. A következmény a csigolyák közötti porckorong sérülése, dehidradációja

lehet. Annak érdekében , hogy megfelelő módon regernerálódhasson a szervezetünk, szükséges a

megfelelő folyadék a gerinccsatornákban, ideális fekvőpozíció és jó alátámasztás.

A gerinc és az azt körülvevő izmok struktúrájukból fakadóan csak a legkényelmesebb pihenési

pozícióban kapnak megfelelő alátámasztást . A Swisstech boxspring ágyak egységes rendszerként

biztosítanak egészséges és rendkívül kényelmes pihentető alvást, védelmezve gerincoszlopunkat.

A Swisstech Boxspring ágy felépítése szerint a tartó vázszerkezet egy ötzónás ConcreteSupport

rendszerű Box, amelyen karakterisztikájában eltérő szintén ötzónás zsákrugórendszerű matrac

található. A két különböző tulajdonsággal rendelkező rugórendszer egyenletesen osztja el a terhelést,

tökéletes ortopédikus alátámasztást biztosít hosszú távon.

A két rugórendszeren található Swisstech Memory Topper kimagasló kényeleme a tökéletesen

alakkövető tulajdonsága a Swisstech Boxspring alvási rendszert az egyik legkiválóbb és legtartósabb

ággyá teszi.

 

Linear fejvég

Framelin fejvég

 Square fejvég

Boxspring, Boxspring ágy, Swisstech Boxspring ágy, matrac, memory matrac

A Boxspring ágyak vadonat új gfenerációja, kiváló kényelem és hosszú élettartam. Boxspring matrac és

ágy a tökéletes alátámasztással memory matrac topperrel . kiváló minőség.

 

Címkék

memory, táskarugós matrac, ágybetét, fedőmatrac, memory fedőmatrac, akciós matrac, ágy, ágykeret, ágymatrac, ágyváz, olcsó ágy, akciós szett,

Boxspring Ágyak, Boxspring Ágy, Akciós Boxsping Ágy, Boxspring Akció, 
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