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TEMPUR® Sensation 19 matrac

Méretek

80*200cm:

429900 Ft

Akciós ár:

398000 Ft

90*200cm:

439900 Ft

Akciós ár:

399000 Ft

100*200cm:

529000 Ft

Akciós ár:

449000 Ft

140*200cm:

729000 Ft

Akciós ár:

659000 Ft

160*200cm:

769900 Ft

Akciós ár:

699000 Ft

180*200cm:

799000 Ft

Akciós ár:

739000 Ft

200*200cm:

910000 Ft

Akciós ár:

799000 Ft

Részletes leírás:
Tempur SENSATION 19 matrac kiváló kényelemi érzést nyújtanak azoknak akik szívesebben pihennek
egy jó alátámasztással rendelkező rugalmas matracon. A SENSATION 19 memory foam matrac a
lágyabb memory élményre vágyók matraca lesz. A matrac felső részén lévő különleges módon
kifejlesztett 5 cm komfort anyag, tökéletes lágyságával biztosítja az azonnali ellazulást a testnek. Az
alsó hideghab tartómag mély profilozásának köszönhetően további lágyságot ad a matracnak. A két
anyag kombinációja tökéletes komfort élményt nyújt. Ennek köszönhetően nagy mértékben csökken a
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kényelmetlen nyomáspontok kialakulásának esélye, mely hátfájást vagy gyakori forgolódást
eredményezhet. Az alsó 14cm vastag réteg magas minőségű, nagy tömegsűrűségű és nagy
rugalmasságú poliuretán hideghab, amely speciálisan kivágásainak köszönhetően jó szellőzést és nagy
konfort érzetet biztosít.

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.
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.
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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
testnyomás csökkentését illeti.

Tempur matrac és Tempur matrac árak egy helyen. Minden Tempur matrac akció a Gigamatrac Tempur
webshop felületén megrendelhető. Gigamatrac Tempur webáruház. Tempur matrac ár, leírás, rendelés.
Minden egy helyen
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Kulcsszavak: Tempur, Tempur matrac, Tempur matrac ár, Tempur matrac árak, Tempur akció, Tempur
webshop

Címkék
memory, ortopedikus, habmatrac, ORKI engedély, gyógymatrac, ortopéd, memory fedőmatrac, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, hab, Tempur, visco,
memóriahabos, akciós matrac, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam, Tempur, Tempur matrac,
Tempur fedőmatrac, Tempur akció, Tempur matrac akció, Tempur matrac ár, Tempur matrac árak,
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