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Best Dream Genesi HD memory matrac

Méretek

80*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 179900 Ft

90*200cm: 229900 Ft Akciós ár: 199900 Ft
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140*200cm: 349900 Ft Akciós ár: 314900 Ft

160*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 359900 Ft

180*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 399900 Ft

200*200cm: 499900 Ft Akciós ár: 448900 Ft

Rövid leírás

JELENLEG NEM RENDELHETŐ! A Best Dream Genesi HD memory matrac mindent tud, amit egy

emlékezőhab matrac tudhat. Az életben rendkívül fontos a kipihentség és a frissesség. Ahhoz hogy az

előbb felsoroltak mind meglegyenek, elengedhetetlen a megfelelő, zavartalan és nyugodt alvás. Ehhez

viszont mi kell? Természetesen egy jó matrac, amely kielégíti minden alvási igényünket. Ezért ajánljuk

a Best Dream Genesi HD bio memory foam matracot ami a 21. század legfejlettebb technológiájának és

a természetességnek a találkozása. Ez a különleges bio-hideghab alapanyagoknak köszönhető, melyek

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy ...

Részletes leírás:

JELENLEG NEM RENDELHETŐ!

A Best Dream Genesi HD memory matrac mindent tud, amit egy emlékezőhab matrac tudhat. A Best

Dream (Perdormire) Genesi HD memory matrac mindent tud, amit egy emlékezőhab matrac tudhat. Az

életben rendkívül fontos a kipihentség és a frissesség. Ahhoz hogy az előbb felsoroltak mind

meglegyenek, elengedhetetlen a megfelelő, zavartalan és nyugodt alvás. Ehhez viszont mi kell? Egy jó

matrac amely kielégíti az alvási igényeinket. Ezért ajánljuk a Best Dream Genesi HD bio memory foam

matracot ami a 21. század legfejlettebb technológiájának és a természetességnek a találkozása.

GENESI HD: A TERMÉSZETES LUXUS

Ez a különleges bio-hideghab alapanyagoknak köszönhető, melyek nagymértékben hozzájárulnak

ahhoz, hogy a Best Dream Genesi HD bio memory foam matrac az olasz Pedormire matracgyártó

vállalat egyik csúcsterméke lehessen. A természetes soya növényi bio-hideghab alapanyagú tartómag

és ugyanennek a Soya alapanyagnak a memory fejlesztése a lehető legkiválóbb emlékezőhab

kombinációval kecsegtetet minden olyan vásárlónak, aki a modern, de mégis természetes

alapanyagokat részesíti előnyben.

TÖKÉLETES KIALAKÍTÁS. PÁRATLAN KÉNYELEM

 

A Perdormire matrac márkát is gyártó olasz MONTALESE matracgyárban készülő GENESI HD matrac

kimagaslóan nagy tömegsűrűsége (95kg/m3) miatt egy Best Dream (Perdormire) Genesi HD bio

memory foam matrac élettartama rendkívül hosszú, eredeti formáját hosszú időn át megőrzi, ezen felül

pedig még évek után is megőrzi a kezdeti ergonómiai formakövetést és a tökéletes anatómiai

alátámasztást. A Best Dream Genesi HD bio memory foam matrac ellentétben a hagyományos

emlékezőhab termékekkel nem melegszik fel, ennek köszönhetően tökéletes alvási klímát nyújt sok-sok

éven át. A Best Dream Genesi HD bio memory foam matrac kétrétegű matracmagját a rendkívül

egészséges és természetes Soya növényi olaj újszerű technológiájú habosításával készítik. A nagy

                                             oldal 2 / 4

https://www.matracvasarlas.hu/tanacsok/perdormire-matrac


Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

testsűrűségű 7 cm vastag Soya memory emlékezőhab réteg 95kg/m3 sűrűséggel készül, ami az

emlékezőhabok közt talán a legnagyobb sűrűség. A Best Dream Genesi HD bio memory foam matrac

kiváló ergonómiát, kifogástalan valamint hosszantartó formastabilitást és tökéletes ergonómiát nyújt a

vásárlók számára.

 

PERDORMIRE: 50 ÉVE AZ ÉLVONALBAN

MIT ÉRDEMES TUDNI A PERDORMIRE MÁRKÁRÓL?

Az 1970-es években alakult Montalese vállalat az Észak-olaszországi matracgyártás egyik

legmeghatározóbb és legnagyobb vállalatává nőtte ki magát az elmúlt 40 évben. Két legfontosabb saját

márkája a Perdormire és a San Lorenzo matrac márkák, amelyből a magyar vásárlók számára első

sorban a Perdormire lehet ismerős, hiszen több évtizede -kisebb-nagyobb aktivitással, de- jelen vannak

a magyar vákuum matrac piacon. Az olasz Montalese a saját matrac márkákon túl egyedi matrac

márkákat is is gyárt. Az ilyen termékeket PRIVATE LEBEL termékeknek hívják. A gyakorlatban a private

lebel (ejtsd: prájvi lébel) annyit jelent, hogy megbízásra a begbízó márkanevével gyártanak

matracokat. Ilyen ismert magyarországi matrac termék, matrac márka például a Best Dream, de

számtalan egyéb vákuum matrac is érkezik különböző nevek alatt az olaszországi Montalese üzeméből.

LUXUS MINDEN RÉSZLETÉBEN

Perdormire matracok az olasz fekvőbetét gyártás egyik szimbóluma lett napjainkra, hiszen az egyik

legnagyobb olasz matracgyártóról beszélünk. A PerDormire vállalat eredetileg 1970-ben indult útnak,

mint családi vállalkozás és közel 40 év alatt nőtte ki az olaszországi matracgyártás egyik

legmeghatározóbb vállalkozásává. A Giuliano Magni által kifejlesztett váuum ágymatrac csomagolási

technológia elterjedésével a Perdormire előtt is megnyíét az út a tömeges matracgyártás előtt.

Perdormire matracok jellemzően a vákuum matracok kategóriába tartoznak és gyakorlatilag alig

találunk olyan matrac típust, ami a Perdormire matrac gyártó választékában ne szerepelne.

PERDORMIRE: A MEGBÍZHATÓSÁG SZIMBÓLUMA

Gyakorlatilag az egyszerű hideghab Perdormire matracokon át a latex matracokon keresztül a speciális

Elioform és Eliocell habanyagokon át egászen a legmodernebb Genesi HD memory Foam matracokig

mindenki megtalálhatja magának a megfelelő Perdormire matracot. A PerDormire számtalan

matracmárkát készít, megbízásra több forgalmazónak is készít saját márkás termékkínálatot.

Magyarországon talán a legelterjedtebb és legismertebb Perdormire által gyártott vákuum matracok a

Best Dream vákuummatracai: Siglo, Wools, Memory Bamboo, Memory Duet és a Genesi HD matracok

vagy a jól ismert Perdormire New Memory matrac. Számtalan olcsó, akciós Perdormire által gyártott

matraccal találkozunk nagy áruházak akciós kínáűlataiban, buszos kirándulásokon értékesített

állítólagos csodamatracok egy része is a Perdormire gyárában készülnek.
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INNOVÁCIÓ MADE IN NASA

 

MEMORY FOAM ALAPANYAG: ELŐNYÖK-HÁTRÁNYOK

NASA Memory Foam. Az első ismert Memory Foam habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA

űrrepülőgép üléseihez, hogy megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és

leszállás közben. Ez soha nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat

amit ma találunk az üzletekben. Ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban a gyártók

folytatják az örökséget, amit a NASA elkezdett fejleszteni. Ami igazán előtérbe hozta a Memory Foam

hab fejlesztését az az volt, amikor a NASA úgy döntött, hogy kiadja a technológiai fejlesztését a

„nagyközönség" számára és kereskedelmi használatra. A legtöbb vállalat a hosszú fejlesztési folyamat

miatt számos akadályba ütközött, amit képtelen volt legyőzni, de az egyik cég, Fagerdala World Foams

Svédország fennmaradt, és megteremtette az első használható Memory Foam habot. 1991-ben

megalkották a Tempur-Pedic márkát és céljuk, hogy a világon először kereskedelmi forgalomba hozzák

az első sorozatot a memory foam hab matracok közül. A többi, ahogy mondani szokás, már történelem.

Az 1990-es évek végén, más gyártók is elkezdték a fejlesztéseket a memória habmatracok

tekintetében.

MEMORY FOAM: MINTHA EGY FELHŐN FEKÜDNE

A memory foam egy speciális, viszkoelasztikus alapanyag. A memory ágymatrac alapanyagát,

komfortrétegét alkotó memory foam hőre lágyul, alakját lassan nyeri vissza, ezáltal a memoryfoam

speciális habból készült visco memory ágybetét egy különleges komfortot és egy páratlan alvási

élményt nyújt használójának. Miért? A Memory Foam formakövetése az összes hab típust megelőzi,

szinte milliméter pontosan követi le a test formáját. Képzeljünk el egy olyan formakövető alapanyagot,

amire ha rátesszük az ujjbegyünket és egy kicsit a memory foam felületén hagyjuk, akkor a memory

foam felületén látszik az ujjlenyomatunk. És hogy honnan ered a Memory Foam alapanyag? Memory

Foam hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus poliuretánból készült. Ennek az oka, hogy hőmérséklet-

érzékeny, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll a változásnak) van,

míg a magasabb hőmérsékleten hajlamosabb a nagyobb rugalmasságra. Emellett nyomásra érzékeny.
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