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Tempur® fedőmatrac 7 cm

Méretek

80*200cm:

189900 Ft

Akciós ár:

161400 Ft

90*200cm:

203700 Ft

Akciós ár:

173100 Ft

100*200cm:

241000 Ft

Akciós ár:

204900 Ft

120*200cm:

283000 Ft

Akciós ár:

240600 Ft

140*200cm:

316700 Ft

Akciós ár:

269200 Ft

160*200cm:

352100 Ft

Akciós ár:

299300 Ft

180*200cm:

384400 Ft

Akciós ár:

326700 Ft

200*200cm:

576700 Ft

Akciós ár:

490200 Ft

Részletes leírás:
Napjainkban ismert egyik leghatékonyabb technológia a test alátámasztása terén!A TEMPUR egy viszkoelasztikus hőmérséklet érzékeny anyag amely idomul a testhez. Nyomás alatt lassan idomul,
ellennyomás nélkül, amíg a súly az egész területen megoszlik. Amikor a súly megszűnik, a TEMPUR
lassan visszanyeri alakját.A TEMPUR fedő matrac vagy más néven fedoréteg kifejezetten a meglévő
matracaink kényelmének, komfortjának fokozására lett kifejlesztve. A matrac magja egy 7cm vastag
viszko-elasztikus, hőmérséklet érzékeny TEMPUR anyag.A high-tech komfort anyagA TEMPUR egy hightech komfort anyag melyet eredetileg a NASA az amerikai űrprogram részére fejlesztett ki. A különleges
nyomás csökkentő tulajdonsásának köszönhetően, a TEMPUR matrac és párna lehetővé teszi a test
természetes nyomás-mentes helyzetben történő pihentetését.A 21. század nyomás csökkentő Alvás
RendszereAz alváshoz, egészséges és aktív pihenéshez, egy integrált koncepció - a TEMPUR Alvás
Rendszer - amely fontos módon hozzájárul az élet minőségéhezA nyomás csökkentő TEMPUR matrac és
párna egy technológiai áttörést jelent az alvás kényelemben és megváltoztatta a régi nézőpontot
miszerint a matracnak szilárdnak kell lennie ? mi több, keménynek. Szakértők egyöntetűen azt a
véleményt osztják, hogy a matracnak kell felvenni a test formáját - és nem fordítva!Először az
egészségügyben kezdték el alkalmazni a nyomás okozta sebek és hát problémák megakadályozása
érdekében. A TEMPUR ma már millióknak segít az alvás és az életminőség javításában világszerte.
Embereknek ágyék fájdalmakkal, különböző hát, nyak és váll problémákkal nagy segítséget jelent a
TEMPUR párnán és matracon történő alvás.
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nyomáscsökkentő anyag. A TEMPUR anyag tökéletesen alkalmazkodik az Ön testéhez. A szokványos
poliuretán anyagnak rendszertelen sejtszerkezete van, amely az Ön testsúlya alatt egyszerűen
összenyomódik. A TEMPUR anyag esetében a nyitott sejtek milliárdjai gyengéden körbeölelik a testet,
ezzel ellennyomás nélkül teljeskörű alátámasztást biztosítanak ott, ahol erre szükség van. A TEMPUR
anyag
visszaáll
eredeti
helyzetébe,
amint
felemelkedik
a
fekhelyről.
Authentic_TEMPUR_Material_210.jpgEGYEDI ANYAGÖSSZETÉTELAz autentikus TEMPUR anyag csak
társaságunk gyártóüzemében készül, a saját anyagösszetétel alkalmazásával, melyet csak az emberek
egy kis csoportja ismer. E gyártási folyamat kizárólag a TEMPUR termékek gyártásánál kerül
alkalmazásra. A TEMPUR olyan termékekkel szolgál, amelyek nem károsítják életkörnyezetünket. A
takaró anyagok teljesítik az Ökotex 100 szabvány követelményeit, és a matracokhoz használatos anyag
pedig jóváhagyásra került a független német LGA intézmény által, mint ökológiai szempontból
megfelelő anyag. A TEMPUR termékek az alkalmazott kezelések által ellenállnak az atkáknak és egyéb,
a háztartásokban fellelhető allergéneknek.THE ORIGINAL PILLOW by Tempur?ALÁTÁMASZTÁST
BIZTOSÍTÓ FORMAA csodálatos TEMPUR anyag forradalmat indított el az alváskultúra területén és
bizonyította, hogy a matracnak nem kell keménynek lennie, vagy puhának, de lehet mindkettő. A
TEMPUR matracok pontosan alkalmazkodnak az Ön testéhez, ezzel gyakorlatilag megszüntetik a
fájdalmat keltő nyomáspontokat és csökkentik a test azon szükségletét, hogy állandóna forgolódjunk és
kényelmes, fájdalommentes pozíciót keressünk az alváshoz.A TEMPUR anyag ott lágy, ahol lágynak
akarjuk
és
ott
kemény,
ahol
keménynek
kell
lennie.
TEMPUR_Sleep
position.jpgNYOMÁSKIEGYENLÍTŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSARövidre fogva - a nyomáskiegyenlítődés az a
folyamat, amikor a nyomás egyenletesen felszívódik és elosztódik a test egész felületén.A nyomás
egyenletes elosztódása az Ön ízületeire és hátgerincére fájdalomenyhítő hatással van, de segíti a mély
és nyugodt alvást is. A TEMPUR matracok a tökéletes nyomáskiegyenlítődés rendszerét biztosítják,
amely kényelmet, támaszt és nyugodt alvást kínál.A nyomáskiegyenlítődés fontos szerepet játszik az
álmatlanság által okozott hát- és csípőfájdalmak, fibrosis mialgin, artritidis és nyugtalan láb szindróma
betegségek kialakulásában.A TEMPUR matrac és a rugós matracok közti különbséget tudományosan
dokumentálták és szemléltetően bizonyították elektronikus mérőrendszerrel. Nyomásszenzorokkal
ellátott elasztikus takarót csatlakoztattak a számítógéphez és tesztelték, összehasonlították a
nyomáskiegyenlítést. A két szemléltető illusztráció mutatja, hogy mi történik, ha 90 kg testsúlyú egyén
hátonfekve van a TEMPUR matracon, összehasonlítva a jó minőségű rugós matracon történő fekvéssel.
A mérések azt mutatják, hogy a TEMPUR matracok esetében sokkal jobbak az eredmények, ami a
testnyomás csökkentését illeti.
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