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Tempur Flex 500 ágyrács

Méretek

80cm: 122900 Ft

100cm: 244900 Ft

90cm: 244900 Ft

140cm: 344900 Ft

Részletes leírás:

A TEMPUR matrac és a TEMPUR ágyrács ár egy helyen. A Tempur Flex 500 ágyrács moduljai a terhelést

egyenletesen vezeti el az ágy egész felületén. Ez azt jelenti, hogy a gerinc, az izmok és az ínszalagok

megfelelő helyzetben vannak és a vérkeringés megfelelő, amely frissítő, és pihentető éjszakai alvást

eredményez.

A kép illusztráció és nem tartalmazza lábakat, de külön rendelhető hozzá.

A TEMPUR matracok és a TEMPUR keretrendszerek, vagy egyenes keretek kombinációja a terhelést

egyenletesen vezeti el az ágy egész felületén. Ez azt jelenti, hogy a gerinc, az izmok és az ínszalagok

megfelelő helyzetben vannak és a vérkeringés megfelelő, amely frissítő, és pihentető éjszakai alvást

eredményez. Ez úgy válik lehetővé, hogy a keret számos rugós elemből épül fel, amelyek nincsenek

szorosan összekapcsolva. az egyedi elemek, amelyeket speciálisan a nyomás kiegyenlítésére terveztek,

elnyelik az állandó nyomást mind hosszában, mind keresztben. Mivel a keret rugalmas, egyedi

elemekből áll, ezt változó felületnek nevezhetjük. A rések a különböző elemek között garantálják, hogy

a TEMPUR rendszer a lehető legjobban át tudja ereszteni a levegőt. További finom igazításra is

lehetőség van a rugós elemeknél, opcionálisan behelyezhető egy ágyéki rész is, amely a hátgerinc

ágyéki szakaszát támasztja alá. Opcionális láb és matractartó később is könnyen felszerelhető, amellyel

átalakítható a rendszer is és az egyenes ágy is.

TEMPUR TUDOMÁNY

AZ EGYEDÜLÁLLÓ TEMPUR ANYAG

A nyomáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező TEMPUR? anyag áttörést jelentett az alvás

                                             oldal 1 / 3



GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

technológiájában, amely mindenkorra megváltoztatja azt a módot, ahogy jelenleg alszunk. E

forradalmian új anyag története, amely a szíve és lelke az összes TEMPUR terméknek, a NASA

kutatásokkal kezdődött, olyan anyag kifejlesztése érdekében, amely csökkentené azt az óriási

megterhelést, amelynek az űrhajósok vannak kitéve.

A TEMPUR társaságnak dolgozó szakemberek tudasították a TEMPUR nyomáscsökkentő anyag óriási

hatóképességét és több millió dollárt befektetve, csaknem egy évtizedet kutatással eltöltve,

foglalkoztak azzal, hogy az anyag ideális felületté váljon az alváshoz.

MI A TEMPUR?

A TEMPUR egy nyitott cellás, viszkóz-elasztikus, hőmérsékletre érzékeny, 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.

EGYEDI ANYAGÖSSZETÉTEL

Az 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.

ALÁTÁMASZTÁST BIZTOSÍTÓ FORMA

A 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.

NYOMÁSKIEGYENLÍTŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Rövidre 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

mérések azt mutatják, hogy a TEMPUR matracok esetében sokkal jobbak az eredmények, ami a
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testnyomás csökkentését illeti.

Tempur egyedülálló memory matracválaszték és Tempur memory matrac árak egy helyen a Gigamatrac

weboldalán. Minden Tempur matrac akció a Gigamatrac Tempur webshop felületén megrendelhető.

Gigamatrac Tempur webáruház részletes termékleírással. Tempur matrac ár, Tempur matrac árak,

Tempur matrac rendelés. Minden egy helyen a Gigamatrac Tempur webáruházban.

Kulcsszavak: Tempur, Tempur matrac, Tempur matrac ár, Tempur matrac árak, Tempur akció, Tempur

webshop, Tempur webáruház, Tempur, Tempur ágyrács, Tempur ágyrács ár, Tempur webshop, Tempur

webáruház
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