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Yatsan Crown Plus matrac

Méretek

80*200cm: 239800 Ft Akciós ár: 186900 Ft

90*200cm: 328900 Ft Akciós ár: 196900 Ft

140*200cm: 468900 Ft Akciós ár: 280900 Ft

160*200cm: 539900 Ft Akciós ár: 323900 Ft

180*200cm: 608900 Ft Akciós ár: 364900 Ft

200*200cm: 429800 Ft Akciós ár: 380900 Ft

Részletes leírás:

 

Yatsan Crown Plus matrac

 

A Yatsan Crown Plus matrac egy nagyon komfortos, enyhén lágy zsákrugós matrac. A matrac

megjelenése elegáns, párnázott kialakítású, nagy strappabíró, antiallergén és formakövető. A zsákrugós

matracok közül egy enyhén lágy matrac, amely testünkkel érintkezve tökéletes vérkeringést és

izomellazulást garantál, a rugók váltakozó huzalvastagságának köszönhetően a vállrésznél egy puhább

érzetet nyújt. A Yatsan Crown Plus kiválóan követi le a testnek a görbületeit és ortopéd alátámaszt

nyújt. A szuper minőségű Hyper töltetes Jersey-pamut huzat, nagyon jó hatással van a bőrünkre,

antiallergén és atkamentes alvási környezetet biztosít. A Yatsan Crown Plus matrac kényelmi rétege,

speciális hideghab topper, nagyon jó hatással van a vérkeringésre a test és a matrac között

minimalizálja a nyomást. A zsákrugós matracok pozitívuma, hogy egy nagy franciaágyon belül nincs

áthullámzás, a rugók külön-külön felveszik a testünk által kifejtett nyomást, így mozgolódásunkkal,

alvótársunkkat nem zavarjuk a pihenésben. Az 5 zónás zsákrugós rendszerrel és a speciális formatartó

hideghabbal egy olyan matracot használhatunk, amelynek két eltérő keménységű oldala van. A

speciális hideghab-réteg és az ortopéd HR habbal, eltérő keménységű oldalakat kapunk. A Yatsan Crown

Plus a félkemény érzetet nyújtó, kétoldalas zsákrugós matracot a kiváló minőségű alapanyagok a

nagyszerűen szellőzés és az egészséges alvási környezet jellemzi. A Yatsan Crown Plus a félkemény és
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a dinamikus érzetet kedvelőknek minden igényét kielégíti, amely a pihentető alváshoz és gyors

regenerálódáshoz kell.

 

 

A Yatsan Crown Plus matrachuzat

 

A Yatsan Crown Plus matrachuzat szuper minőségű Jersey és pamut anyagból készült. A matrac huzata

párnázott kialakítású, Hyper töltettel van megtöltve, amely nagyon jól elszívja a nedvességet és a

zsákrugós rendszernek köszönhetően nagyon jól szellőzik. A Yatsan Crown Plus matrachuzat higiénikus,

poratka taszító, bőrbarát és antiallergén. A párnázott kialakítás azért volt fontos a matracgyártás során,

hogy a párnák alatt keletkezet légáramlatok minden irányba tudjanak távozni a matracból, ezzel

cserélve a levegőt a mag belsejében, így biztosítva a száraz alvási környezetet. A rugalmas szilikon

szállaknak köszönhetően nagyon strappabíró a matrachuzat. A Yatsan Crown Plus huzat párnázott

kivitelezése segít a káros baktériumok elszaporodásának megelőzésében, higiénikus, stresszmentes

pihenést garantál.

 

 

Yatsan cégtörténet

 

Yatsan matracgyártó cég 1974-ben alakult Törökországban, az első rugós matracokat gyártó társaság

egyike. Ma már több 60.000 m2-es területen fekszik a Yatsan gyár és 35 országba szállít matracokat.

Yatson a speciális ágyak gyártásában is az elsők között van a világon. Nagy tekintélynek örvend a

Sheraton, Hilton, Mardan Palace, Max Royal, The Apprentice, a Rixos és Conrad szállodák használják a

termékeit. Törökországban több. mint 55 üzletet szolgálnak ki matracokkal és ágyrendszerekkel. 

 

Zsákrugókról dióhéjban

 

-precíz formakövetés és súlyeloszlás

 

-nincs áthullámzás, ott süpped ahol kell

 

-a test pontjait egymástól függetlenül leköveti

 

                                             oldal 2 / 4



GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

-az egy rugóra eső súly csökken a bonellrugóval ellentétben

 

-hosszú élettartam

 

-nagyon jól szellőznek a zsákrugós matracok

 

 

 

Hideghabokról

 

A hideghab, mint matracgyártási alapanyag:

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához

alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít- kiváló klímakiegyenlítő hatást nyújt-

mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját- higiénikus környezetet biztosít- teljesen

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetővé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követő kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elő

 

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

-egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden görbületét. Ez az

alakfelvevő folyamat elosztja testsúlyát, és megelőzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, melyek

főleg a csípő, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, amelyek keringési rendellenességeket,

zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatna

- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a magas páratartalom kialakulását

Mi is az a hideghab?

A hideghab alapanyag egy speciális poliuretán hab, amely minden követelménynek megfelel amit a

matracgyártásban használunk. Könnyű, légáteresztő, formatartó, hosszú élettartamú és remekül

formálható.

A hideghab egy gyűjtő fogalom. A hideghabok lehetnek normál habok, emlékező habok, nagy

rugalmasságú HR habok. A hideghabok sűrűsége és a cellaszerkezetek vastagsága a legfontosabb a

matracok tartósságánál.

 

 

Kulcsszavak: zsákrugó, pocket rugó, ortopéd matrac, vastag matrac, király matrac, kényelmes matrac,
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ágyrendszer, ortopédikus matrac, gyógymatrac, formakövető matrac, akciós matrac, olcsó matrac,

török matrac, rugós matrac, Yatsan matrac, hideghab matrac, antiallergén matrac, atkamentes,

hideghabból áll matrac, tartós matrac, kényelmi réteggel, gerinckímélő matrac, gerinc matrac,

Gigamatracban kapható, öt zónás, matrac akció 5 zónás, puha matrac, enyhén lágy matrac, minőségi

matrac, antiallergén matrac, rugók felett kényelmi réteg van, Hideghab topper zsákrugókon, 32 cm

vastag zsákrugós matrac, prémium kategóriás zsákrugós matrac, Yatsan prémium matrac, Gigamatrac

webshop matrac, gerincfájásra kényelmes matrac, gerincsérvre matrac, tempur-yatsan minőség, 

 

 

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, gyapjú, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, matrac topper, rugós matrac,

alvási rendszer, biomatrac, hab, akciós matrac, matrac akció, ágy, ágymatrac, akciós ágyak, Cardo matrac ár, Boxspring Akció, dormeo dunakeszi, Hideghab

matrac, Hideghab akció, Boxspring, Antiallergén, matrac gerincsérvre, yatsan, yatsan matrac, crown plus, crown plus matrac, 
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