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Best Dream Cashmire HD

Méretek

80*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

90*200cm: 280900 Ft Akciós ár: 239900 Ft

100*200cm: 311900 Ft Akciós ár: 266900 Ft

120*200cm: 374900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

140*200cm: 436900 Ft Akciós ár: 372900 Ft

150*200cm: 468900 Ft Akciós ár: 399900 Ft

160*200cm: 499900 Ft Akciós ár: 426900 Ft

180*200cm: 561900 Ft Akciós ár: 479900 Ft

200*200cm: 624900 Ft Akciós ár: 532900 Ft

Rövid leírás

A Best Dream matrac család kiváló minőségű prémium kategóriás terméke a CASHMERE HD, azoknak

akik igazán szeretik a Memory HD hab és HR hideghab komfortérzetét. A matrac tökéletesen idomul a

test alakjához, lehetővé teszi a természetes, ellazult helyzetben történő pihenést, amely jobb keringést,

kevesebb forgolódást és jobb alvás minőséget eredményez. A fekvőfelületen a testsúly eloszlása

egyenletes. A matrac legfontosabb feladata, hogy idomuljon a testhez és nem fordítva. Amikor

CASHMERE HD matracon alszik, gerince és végtagjai természetes helyzetükben pihennek, ez mentesíti

az izmokat és idegeket a terheléstől, ezáltal komfortos és ellazult pihentető fekvést tesz lehetővé.  

Részletes leírás:

 

Best Dream Cashmire HD 

A Best Dream matrac család kiváló minőségű prémium kategóriás terméke a CASHMERE HD, azoknak

akik igazán szeretik a Memory HD hab és HR hideghab komfortérzetét. A matrac tökéletesen idomul a

test alakjához, lehetővé teszi a természetes, ellazult helyzetben történő pihenést, amely jobb keringést,
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kevesebb forgolódást és jobb alvás minőséget eredményez. A fekvőfelületen a testsúly eloszlása

egyenletes. A matrac legfontosabb feladata, hogy idomuljon a testhez és nem fordítva. Amikor

CASHMERE HD matracon alszik, gerince és végtagjai természetes helyzetükben pihennek, ez mentesíti

az izmokat és idegeket a terheléstől, ezáltal komfortos és ellazult pihentető fekvést tesz lehetővé.

 

Matrac vastagsága: 24 cmSúlykorlát: 130 kgGarancia: 10 évVákuumcsomagolt (a könnyebb

szállíthatóság érdekében)

 

CASHMERE SZÖVET 

Ez egy speciális antiallergén szövet kasmír szálakból szőve. A kasmírgyapjú állati eredetű szálasanyag,

amelyet a kasmírkecske pehelyszőréből nyernek és a speciális gyapjak közt tartanak számon. Ezen

alapanyag segítségével különlegesen puha, lágy tapintású és magas komfortérzetű huzatanyagot

fejlesztettek ki.

 

2 cm (50 kg/m3 sűrűségű) memory, CASHMERE huzatba steppelve5 cm vastag, kifejezetten nagy

tömörségű 60 kg/m3 sűrű memory hab11 cm vastag, 7 zónás hideghab tartómag (40 kg/m3 sűrűség,

4.8 kPa nyomás)5 cm vastag, nagy rugalmasságú HR hab (35 kg/m3 sűrűség, 3.6 kPa nyomás) 

 

DE MI IS AZ A VÁKUUMMATRAC? 

A vákuummatrac -legyen az normál hab vagy éppen memory, emlékezőhab matrac- tulajdonképpen

egy csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába behúzva egy többtonnás préssel lassan

összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt a matracmag cellái közül. A vákuummatrac csomagoló

fóliáját ezután két oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva a levegő visszaáramlását. Henger

alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják.

A vákuummatrac esetében is, mint minden habmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti

formájára igyekszik visszaállni minden esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét

levegővel telítődnek és mintegy 20-24 óra alatt vákuummatracunk ismét eléri eredeti formáját, alakját

és használati tulajdonságát.

Fontos megjegyezni, hogy egy vákuummatrac önmagában se nem jó, se nem rossz jelző, csupán egy

csomagolástechnika. A matracok minőségét -így a vákuummatracok minőségét is- a felhasznált

alapanyagok fajsúlya, tisztasága és minősége fogja jelenteni.
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