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Tempur® fedőmatrac 3.5cm

Méretek

80*200cm:

123300 Ft

Akciós ár:

104800 Ft

90*200cm:

128800 Ft

Akciós ár:

109500 Ft

120*200cm:

174100 Ft

Akciós ár:

148000 Ft

140*200cm:

203700 Ft

Akciós ár:

173100 Ft

160*200cm:

233200 Ft

Akciós ár:

198200 Ft

180*200cm:

245400 Ft

Akciós ár:

208600 Ft

Részletes leírás:
Tempur® fedőmatrac 3.5cm

KLINIKAILAG TESZTELVE
A TEMPUR matracok és párnák klinikai teszteléseknek lettek alávetve, amelyek bizonyították, hogy,
enyhítik a nyugtalan alvás tüneteit. A tesztelések arra a következtetésre vezettek, hogy a TEMPUR
matracok hasonló módon csökkentik a nyomást, mint a csúcsminőségű kórházi fekhelyek, amelyeknek
ára 20-szor magasabb, mint a TEMPUR matracoké. A páciensek nem szenvednek annyit hátfájással és
sokkal nyugodtabb és mélyebb alvást élnek át.EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK
AJÁNLÁSÁVAL AZ EGÉSZ VILÁGON
Az egészségügyben dolgozó szakemberek ajánlják pácienseiknek az egész világon a TEMPUR
termékeket, azoknak, akik álmatlanságban hát- nyaki és ízületi fájdalmakban szenvednek.
Termékeinket kórházak, magánszanatóriumok és alvásközpontok ismerik el és vásárolják az egész
világon, köszönve csodálatos tulajdonságainak és nyomáscsökkentő hatásának. Az egyedülálló TEMPUR
matracok és párnák alapvető fordulatot jelentenek a hálószobákban, ezért a legnagyobb áttörést
jelentették az utolsó 75 év folyamán az alvástechnológiában. Kattintson ide az átirányításhoz a
www.tempurmed.com weboldalra.
NASA ÁLTAL KIFEJLESZTVE
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A TEMPUR anyag eredetileg a 20. század 70-es éveiben volt kifejlesztve Amesovban, a NASA Űrkutatási
Központjában Kaliforniában, azzal a céllal, hogy javítsa az űrhajósok kényelmét ülés közben és védemet
nyújtson a g megterheléssel szemben az űrhajókban. E nyomáscsökkentő hatást most a TEMPUR
matracok és párnák biztosítják, amelyek az ÖN testének tökéletes pinehése eszközéül szolgálnak.
TÖKÉLETESÍTVE A TEMPUR KÖZVETÍTÉSÉVEL
1996-ban az Amerikai Űrkutatási Alap (United States Space Foundation) engedélyezte a TEMPUR
társaságnak, hogy használja a hivatalos ?Tanúsítványozott technológia" pecsétlenyomatot a TEMPUR
termékek csomagolásán és a marketing anyagokon. A TEMPUR társaság elismerét kapott aj NASA-tól a
kozmikus technológia és a TEMPUR anyag egyedi tulajdonságainak átviteléért összes vevőjének
mindennapi életébe.

Címkék
memory, fedőmatrac, memory fedőmatrac, viszkoelasztikus, visco, memóriahabos, memoryfoam, memóriahab, Tempur, Tempur fedőmatrac, memory
topper,
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