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Tempur Original Breeze 22 matrac

Méretek

80*200cm: 466600 Ft Akciós ár: 396600 Ft

90*200cm: 491000 Ft Akciós ár: 417400 Ft

100*200cm: 542200 Ft Akciós ár: 460900 Ft

140*200cm: 750600 Ft Akciós ár: 638000 Ft

160*200cm: 839000 Ft Akciós ár: 713200 Ft

180*200cm: 914000 Ft Akciós ár: 776900 Ft

200*200cm: 1020400 Ft Akciós ár: 867400 Ft

Részletes leírás:

Tempur Original Breeze 22 matrac

 

Tempur Original Breeze 22 matrac a Tempur legújabb fejlesztése. Az új Breeze matracoknak nincs

hővisszahatásuk, így kevesebbet forgolódunk és még kényelmesebben pihenhetünk rajtuk.

Forradalmian új anyagokkal találkozhatunk a Breeze matracoknál a Tempur Climate Memory habbal és

a Tempur 3D (1cm felületi vastagságú) kiválóan légáteresztő és nedveségelszívó huzattal. A Tempure

Climate Memory vastagabb mikrocellaszerkezet kialakítása lehetővé teszik a matracban a tökéletes

szellőzést, üdítően kényelmes pihenést biztosítva. A Tempur Climate 3D matrachuzat tökéletes

mikróklimaként működik a matracon.

A Tempur Original Breeze 22 matrac tökéletesen felveszi a testünk vonalát ás ott támaszt alá ahol kell.

A kiváló minőségű Memory foam rétegeknek köszönhetően minimalizálódnak a nyomáspontok a

matraccal érntkezve, ennek köszönhetően jó lesz a vérellátásunk és éjszakánként kevesebbet

forgolódunk. Egy Tempur matracban az anyag sűrűségnek köszönhetően kétszer annyi Memory Foam

anyag van, mint sok más memory matracban. A Tempur Memory Foam az egyetlen emlékezőhab,

amelyet a NASA fejlesztett ki az űrkutatások során nyomáscsökkentés céljából. 
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A Tempur Original Brezze 22 összetétele:

-11 cm vastag profilozott speciális hideghab tartóréteg 

-6 cm 85 kg/m3 sűrűségű Memory foam

-5 cm Tempur Climate Memory hűsítő kényelmi réteg

-1cm Tempur Climate 3D, 60 °C-on mosható, antiallergén matrachuzat 

 

 TEMPUR TUDOMÁNY

 

AZ EGYEDÜLÁLLÓ TEMPUR ANYAG

A nyomáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező Tempur anyag áttörést jelentett az alvás

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 felszálláskor.

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 habmatraccá váljon az alváshoz.

 

 

 MI A TEMPUR?

A TEMPUR egy nyitott cellás, viszkóelasztikus, hőmérsékletre érzékeny, nyomáscsökkentő anyag. A

TEMPUR anyag tökéletesen alkalmazkodik az Ön testéhez. A szokványos poliuretán anyagnak

rendszertelen mikrocella szerkezete 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.

A legújabb fejlesztésű Tempur Breeze matracoknál, olyan Memory Foam habot sikerült kifejlezteni,

amelynek nincs hővisszahatása.
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Egyedi anyag összetétel

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 matracokban benne van a gyártási dátum

és a tanúsítvány. 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

 

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

testnyomás csökkentését illeti.

 

Címkék

memory, matrac, ortopedikus, hideghab, habmatrac, ORKI engedély, egészségpánztárban elszámolható, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, memory

fedőmatrac, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, hab, Tempur, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, matrac

egészségpénztárra, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam, memóriahab, Tempur matrac,

Tempur akció, Tempur matrac akció, Tempur matrac ár, Tempur matrac árak, CE minősítés, Luxus memory, Hideghab akció, 
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