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Tempur Flex1000 ágyrács

Méretek

80cm:

183000 Ft

Akciós ár:

155500 Ft

90cm:

191300 Ft

Akciós ár:

162600 Ft

100cm:

206900 Ft

Akciós ár:

175900 Ft

140cm:

310600 Ft

Akciós ár:

244600 Ft

Részletes leírás:
A Tempur Flex 1000 fej- és lábemelős ágyrács hat különböző helyzet beállítására alkalmas
rövid intervallumokon belül.
A fejvég 0 és 25 fok, a lábvég 0 és 6 fok közötti állításra képes.
A kép illusztráció és nem tartalmazza lábakat, de külön rendelhető hozzá.
Tempur tudomány
A nyomáscsökkentő tulajdonságaival a Tempur egy forradalmi áttörést jelentett az alváskultúrában.
Ezen új anyag egy Nasa kutatással kezdődött, amely csökkentené az asztronautákra eső terhelést ülés
közben és ezzel védelmet nyújtson a G erőkkel szemben. Ezt a különleges tulajdonságot biztosítják a
Tempur matracok és párnák a tökéletes alátámasztás érdekében. A 70-es években fejlesztették ki
Amesovban, a Nasa Űrkutatási Központjában Kaliforniában. A Tempur szakemberei csaknem egy
évtizedes munkájával több tíz millió dolláros befektetés mellett valósították meg az ideális Tempur
alvófelületet. 1996-ban ezt az űrtechnológiát hivatalosan is tanusítványozták.
Tempur ágyrácsok
A Tempur egyedülálló innovációjának köszönhetően, az ágyrácsok farugóira erősített speciális, minden
irányban mozgatható szegmens elemek biztosítják a megfelelő formakövetést ahhoz, hogy testünk
súlya egyenletesen feküdjön fel az egész felületen.Így megfelelően tudnak regenerálódni a
porckorongok és ideális a vérkeringés, ezzel biztosítva a hosszú és pihentető alvást.
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Tempur ágyrács tartozékok
Szegmens elemekAz ágyrácsok legfontosabb alkotóelemei a szegmensek. Kialakításuknak
köszönhetően minden irányban gondtalanul mozoghatnak. Az ágyrácsonként elhelyezkedő számos
szegmens elem gondoskodik a tökéletes formakövetésről és a nyomáspontok nélküli alátámasztásról.
MatractartóA Tempur ágyrácsok önálló ágyként is használhatók, ezért elengedhetetlen a matractartó
használata, ezzel megelőzve a matrac elmozdulását, amik matrac oldalain és a lábvégen helyezhetők el.
LábakA lábak bármikor az ágyrácshoz rögzíthetők, így könnyedén külön ággyá alakítható.
Infravörös irányításA vezeték nélküli vezérlés gondoskodik a nyugodt és zavartalan kényelemről.
Masszázs egységKiegészítő termékként csatlakoztathatunk az ágyrácshoz masszázs egységet is, ami
több választható vibrációs programmal segít a teljes ellazulásban.
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