
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Matracok » Zsákrugós matracok » Yatsan Euphoria matrac

Yatsan Euphoria matrac

Méretek

80*200cm: 239800 Ft Akciós ár: 209800 Ft

90*200cm: 373900 Ft Akciós ár: 223900 Ft

140*200cm: 563900 Ft Akciós ár: 337900 Ft

160*200cm: 623900 Ft Akciós ár: 373900 Ft

180*200cm: 689900 Ft Akciós ár: 413900 Ft

200*200cm: 754900 Ft Akciós ár: 452900 Ft

Részletes leírás:

 

 

 Yatsan Euphoria matrac 

 

Yatsan Euphoria matrac egy nagyon komfortos, 38 cm vastagságú zsákrugós matrac. Ez a királyi

megjelenésű, méhsejt formákkal ellátott multi zsákrugós matrac nagyon kényelmes komfortérzetet

nyújt. A matrac vastagságnak és a zsákrugós kialakításnak köszönhetően egy komplett ágyrendszert

kapunk. Yatsan Euphoria dupla zsákrugós rendszerrel már önmagában minden olyan igényt kielégít,

amely a pihentető alváshoz és gyors regenerálódáshoz szükséges. Az Euphoria név is sejteti, hogy nem

egy szokványos, fapados matraccal lettünk gazdagabbak, hanem egy mennyei, török szultánhoz méltó

álom pihenést nyújtó vastag ágybetéttel. A zsákrugóknak köszönhetően a matrac pontrugalmas, ott

süpped, ahol arra a legjobban szükség van és nincs áthullámzás egy nagy franciaágyon belül. A 310

darab duplán elhelyezett zsákrugó, egymáshoz van rögzítve és külön-külön mozog, ahol nyomás éri, így

formakövetésben a testünk és a matrac közötti nyomáspontok csökkentésében a maximumot nyújtja.

Yatsan Euphoria 7 ergonómiai zónával ellátott matrac nagy előnye a vastagságnak köszönhetően, hogy

reggeli felkelésnél, amikor az izmok és az izületek le vannak tapadva, akkor egy magasabb ágyról

könnyebb leszállni, mint egy nagyon alacsonyról felkelni, ahol erőt kell kifejteni, ezzel elkerülhetünk egy
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esetleges idegbecsípődést vagy huzódást. A Yatsan Euphoria matrac tökéletesen igazodik a gerinchez,

nagy precízitással felveszi a test vonalának a kontúrját, minden egyes részét a testnek pontokra

lebontva alátámasztja a két rend zsákrugónak és a kimondottan alvásra kifejlesztet formatartó

hideghabrétegnek köszönhetően. A zsákrugók és a kényelmi habréteg öszhangja ortopédikusan kíméli a

testünket. A matrac belső klimakiegyenlítődése a zsákrugóknak a speciális habnak és a nagy

strappabíró, megjelenésében is megnyerő kiválóan légátersztő matrachuzat együttesének köszönhető.

A matrac belső szellőzése kimondottan úgy van kialakítva, hogy a matrac belsejéből a használat során a

levegő kifelé áramláskor minden irtányba tudjon távozni, ez biztosítja a száraz alvási környezetet. A

Yatsan Euphoria matrac egy szélesebb vállal rendelkezőnek is tökéletes kényelmet nyújt oldalt

fekvéskor, a 38 cm vastagság a dupla zsákrugókkal maximálisan kielégíti a pihenéshez szükséges

komfortérzetet. Yatsan Euphoria prémium kategóriás szállodai minőségű matrac által nyújtott nagyon

kényelmes érzetet kiprobálhatjuk a  Gigamatrac üzleteiben.

 

 A Yatsan Euphoria matrachuzat 

 

A Yatsan Euphoria matrachuzat higiénikus, poratka taszító és a káros baktériumokat nem türő

kialakításnak örvend. A matrac szellőzésében nagyon nagy szerepe van a Yatsan Euphoria huzatnak.

Apró légáteresztő nyílásokon az egész matrac belsejéből áramló levegőt egyszere permetezi minden

irányban, ezzel fontos szerepet töltve be a poratkák és a gombásodás megakadályozásban. A huzatban

rejlő 100% pamut a bőrünkkel való érintkezéskor természetes, antiallergén környezetet biztosít. A

pamutnak köszönhetően a matrac belsejében áramló pára felszívódik és arányosan eloszlik, a rugós

klímaberendezésnek köszönhetően pillanatok alatt száraz alvási légkört teremt. A Yatsan Euphoria

huzat anyagának köszönhető, hogy a tetben felgyült elektromosság levezetésében is fontos szerepe van

így biztosítva a stresszmentes alvási környezetet. 

 

 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

 

-kiváló formakövetés és súlyeloszlás

-nincs áthullámzás, ott süpped ahol kell
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-a test pontjait egymástól függetlenül leköveti

-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 klíma kiegyenlítő 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, multi rugós matrac, Yatsan matrac, hideghab matrac, antiallergén matrac, atkamentes,

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

matrac, boxspring matrac, szállodai prémium kategória, nagyon vastag zsákrugós matrac, Yatsan

matrac akció a Gigamatracban, a legjobban szellőző matrac, a legkényelmesebb vastag matracok

minden kategóriában, legjobb török matracok, Gigamatrac webshop akció, multi zsákrugós vastag

matracok

 

 

 

 

-

 

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, ortopedikus, hideghab, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, rugós matrac, bonell rugó, biomatrac, hab, akciós

matrac, matrac akció, ágy, ágymatrac, Boxspring Akció, dormeo dunakeszi, Hideghab matrac, Hideghab akció, Boxspring, Boxspring rendszer, Boxspring

ágy ár, matrac gerincsérvre, yatsan, euphoria, yatsan matrac, euphoria matrac, 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                             oldal 4 / 4

http://www.tcpdf.org

