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Tempur® Sonata Memory Párna

Méretek

61*40*9,5: 71900 Ft Akciós ár: 56900 Ft

61*40*11: 73900 Ft Akciós ár: 58900 Ft

61*40*12,5: 76900 Ft Akciós ár: 60900 Ft

Részletes leírás:

Tempur Sonata memory párna

 

A TEMPUR Sonata párna egy rendkívüli lágy TEMPUR anyagból készül, extrém kényelmet biztosítva és a

maximális alátámasztást a fejnek és a nyaknak. Speciális formájának köszönhetően ez a párna azon

egyéneknek alkalmas, akik embrió pózban vagy a hasukon fekve alszanak.

TÖRTÉNET & HAGYATÉKA TEMPUR? TÁRSASÁGRÓL

Hova megyünk, ha aludni szeretnénk? Olyan helyre, ahol megtaláljuk a testi pihenést, lelki felüdülést?

Ez az a hely, ahol az ismeretlenben köddé válnak mindennemű gondjaink? Vagy csak egyszerűen

befekszünk az ágyba? Amennyiben csak aludni járunk az ágyba, szívesen javasolnánk más megoldást.

A TEMPUR társaság olyan ágyat kínál, amelyben nemcsak aludni lehet, de bízunk abban, hogy ez az ágy

sokkal többet tud.

A test és lélek éjszakai regenerálódásának ígéretét kínáljuk Önöknek.

Más fekhelyek fel sem vehetik vele a versenyt.

 

TEMPUR TUDOMÁNYAZ EGYEDÜLÁLLÓ TEMPUR ANYAG
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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.

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.
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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.

 

Címkék

memory, ortopedikus, ortopéd, viszkoelasztikus, Tempur, visco, memóriahabos, memoryfoam, memóriahab, Tempur akció, memory párna, Párna, tempur

párna, tempur sonata memory, sonata memory párna, sonata memory, 
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