
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Matracok » Boxspring ágy » Swisstech Lifting-up Ágyneműtartós Boxspringágy

Swisstech Lifting-up Ágyneműtartós Boxspringágy

Méretek

160x200 cm: 1078900 Ft Akciós ár: 716900 Ft

180x200 cm: 1083900 Ft Akciós ár: 719900 Ft

Részletes leírás:

 

Swisstech Lifting-up Ágyneműtartós Boxspringágy

 

A Swisstech Lifting-up 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 ágyneműtartós 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.
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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 Swiss Tech ágyneműtartós boxspring kiemelkedő minőségű 7 zónás derék és speciális

gerinc alátámasztást biztosító zsákrugós matrac, ami rendszerének köszönhetően a fekvés során

kialakuló nyomáspontok minimalizálásával kimagasló komfortot nyújt. Ebben a Boxspringben egyesül a

skandináv típusú letisztult elegancia, a Swiss Tech-től megszokott felsőkategóriás zsákrugós

rendszerrel, amit a választható (memory, latex, hrhab) 8cm-es mosható huzatos topperrel koronáznak

meg. Az egymástól függetlenül mozgó tasakrugók erősségét a test anatómiájához igazítva, kifejezetten

a gerincoszlop egészséges kettős „S” alakjának alátámasztására tervezték. Mivel 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 boxspringek legújabb

családtagja már biztosítani tudja a földig érő ágyneműtartós ágyak adta hatalmas tároló lehetőséget,

viszont extra oldal vagy lábvég vastagság nélkül, így amellett, hogy a hálószobák éke, mégis

helytakarékos tud maradni. Több különböző méretű és steppelésű, valamint akár keretezett fejvéggel is

rendelhető, ami lehet az oldalakkal egy síkban végződő, illetve azon 10-10 cm-el túlnyúló. Választható

Muna textil kárpittal, de felár ellenében elérhető textilbőr valamint plüss anyagok számtalan

színkombinációjában is. A tíz év (értékcsökkenő) gyártói garancia pedig biztosítéka a minőségnek,

melyet a gyártó a több, mint 35 éves tapasztalatra alapozva határozott meg.
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