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Best Dream Memory Comfort vákuum matrac

Méretek

80*200cm:

94900 Ft

Akciós ár:

75900 Ft

90*200cm:

107900 Ft

Akciós ár:

85900 Ft

100*200cm:

118900 Ft

Akciós ár:

94900 Ft

120*200cm:

142900 Ft

Akciós ár:

113900 Ft

140*200cm:

166900 Ft

Akciós ár:

132900 Ft

160*200cm:

191900 Ft

Akciós ár:

152900 Ft

180*200cm:

214900 Ft

Akciós ár:

171900 Ft

200*200cm:

238900 Ft

Akciós ár:

190900 Ft

Rövid leírás

Best Dream Memory Comfort matrac sem lesz talán mindenkinek ismeretlen. Kategóriájában inább az
olcsóbb matracok közé esik és első sorban olyan vásárlóknak javasolt, akik szeretik a kicsit feszesebb
emlékezőhab matracokat és nem szeretnék, ha túl mélyre süppednének süppednének az emlékező
habban. A Best Dream Memory Comfort matrac is egy vákuum csomagolt memory matrac mely
tökéletesen felveszi a test vonalát. Tulajdonságainak és a felhasznált anyagoknak köszönhetően a
legigényesebb vevők igényeit is kielégíti.Kivételes tulajdonságokkal rendelkezik. Rugalmassága révén
az emberi test ...

Részletes leírás:
Best Dream Memory Komfort. A Best Dream vákuum matracai már évek óta bizonyítanak
Magyarországon, így a Best Dream Memory Comfort matrac sem lesz talán mindenkinek ismeretlen.
Kategóriájában inább az olcsóbb matracok közé esik és első sorban olyan vásárlóknak javasolt, akik
szeretik a kicsit feszesebb emlékezőhab matracokat és nem szeretnék, ha túl mélyre süppednének az
emlékező habban. A Best Dream Memory Comfort matrac is egy vákuum csomagolt memory matrac,
mely tökéletesen felveszi a test vonalát, egyenletes és határozottan feszes alátámasztást biztosít a
gerincoszlopnak. Tulajdonságainak és a felhasznált anyagoknak köszönhetően a legigényesebb vevők
igényeit is kielégíti. Rugalmassága révén az emberi test alakjához idomul, elősegíti az izmok pihenését,
jó vérkeringést ad a testünk minden részében. A memory réteg az alaphelyzetbe való lassú visszatérési
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effektusnak köszönhetően biztosítja a testnek optimális ortopédiai támasztást, ezáltal nyugodt alvást
tesz lehetővé. A matrac meggátolja a felfekvések keletkezését, így rendkívül előnyös a hosszú időn át
fekvő személyek részére is. A matrac felépítése: Jacquard szövet (antibakteriális, antiallergén), 14cm
vastag speciális Elioform hideghab tartómagon 2cm emlékezőhab réteg. A két alapanyag összjátéka egy
rugalmas, feszes, de mégis meglepően komfortos fekvőfelületet alkot. A matrac teljes magassága a
matrachuzattal együtt: 18 cm. Súlykorlát: 120 kg.A súlykorlátozás személyenként és oldalanként
értendő.Matracmag:A Best Dream Memory Comfort matrac magja egy két rétegből álló szendvics
szerkezetű matracmag, amely egy 14cm vastag Eliofoam hideghab tartó részből és fölötte 2cm vastag
MindFoam memóriahabos rétegből áll. Az alsó tartómag feszessége és rugalmassága, a fölötte található
emlékezőhab réteg kellemesen feszes süppedékenysége olyan speciális komfortot eredményez, ahol az
emlékezőhab élmény és a feszesség komfortosan találkozik egy matracban.MatrachuzatA Best Dream
Memory Comfort matrac huzata egy élvarrott jacquard szövésű feszített dréll huzat, ameny speciális
anyagszerkezetének köszönhetően antisztatikus és antiallergén hatással bír, bizonyos körülmények
betartása mellett a matrachuzat egy kiegészítő matracvédő használatával alkalmas lehet egy
antiallergén alvási környezet kialakítására. MIlyen matracok esetében használjunk higéniai
matracvédőt?Matracvédő használata javasolt minden fix -nem levehető- matrachuzat esetén.
Használjon minden esetben könnyen mosható, antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető
matracvédőt, hogy elkerüljük matrachuzatunk idő előtti elszennyeződését. Itt első sorban a higiéniai
matracvédőkre gondolunk, aminek a feladata csupán a testpára és a kissebb mennyiségű izzadság,
illetve egyéb testnedvek feldogása. A higiéniai matracvédők tehát nem vízzáróak, nem vízállóaz, így
azok kiváló átszellőzési tulajdonságaik révén megfelelő higiéniai környezetet biztosítanak. Tekintse meg
higiéniai matracvédő kínálatunkat is. A Best Dream Memory Comfort matrac esetében is javasoljuk a
matracvédő használatát.
Mi 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. Az első vákuummatracok
eredetileg Olaszországban a Giuliano Magni vezette Magniflex cég készítette. Célja első sorban a
szállítási és a raktározási költségek -ezáltal a termék ár- csökkentése volt. A vákuum csomagolt matrac
tehát tulajdonképpen sokkal inkább egy csomagolástechnikát takar, semmint egy új matrac
termékcsaládot. A technológiai eljárás szerint a kész matracot egy fóliatömlőbe húzva helyezik a
többtonnás nyomatékú présgép alá, amely lassan összepréselve a terméket kiszorítja a matrac
habszerkezetében található cellák közül a levegőt. Összepréselés után a fóliatömlő két végét
lehegesztik, így a csomagolás felbontásáig levegő már nem juthat vissza a matrac cellaszerkezetébe. A
vékonyra lapított és két végén lehegesztett matrac-lapot ezután már könnyű összehengergetni és
szállításra készre csomagolni.

Miért vákuummatrac?
Tekintettel, hogy a matraciparban használt komforthabok sűrűsége nagy, így a vákuummatrac
felbontása után a levegő csak lassan tud visszaáramolni a matrachab cellaszerkezetébe. Minden normál
habanyag igyekszik eredeti formájára visszaállni, ami gyakorlatilag a cellaszerkezet eredeti formáját
jelenti. Mivel a vákuumcsomagolás során a cellaszerkezetet deformáltuk (lapítottuk), hogy a levegőt
kiszoríthassuk belőle, így az egyes cellákban a lezárás után egyfajta vákuum keletkezik, ami lehetővé
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teszi majd a felbontás után a levegő beáramlását.

Minden matrac vákuumcsomagolható?
Természetesen nem. Csak azokat a matracokat lehet vákuumcsomagolással csomagolni, amelyek erre
alkalmas rugalmasságot és a felgöngyöléshez elegendő hajlékonyságot mutatnak. Nem vákuum
csomagolhatók például a bonellrugós matracok, a kókuszmatracok, a latex-kókusz matracok és a
vastag 25cm-t meghaladó matracok.

Memoryfoam: az évezred alapanyaga
Emlékező hab - Memory Foam - Azt mondják, hogy memory visco elasztikus hab a legnagyobb
áttörést jelentette az alvásiparban, amióta a Marshall rugók (zsákrugók) bevezetésre kerültek a
matracokba 1925-ben. Köztudott, hogy az iparágon belül jelenleg a memória hab a legjobb nyomás
mentesítő alapanyag. Használja ezt az információt, tanulmányozza mélyrehatóan, hogy pontosan tudja
milyen előnyöket hordoz a memória hab használata és hogyan működik, milyen további előnyök
származhatnak ha rendszeresen alszik egy memória hab matracban.Memory FoamMemory 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. Ez azt
jelenti, hogy a memória hab matrac vagy matracfeltét (topper/felületjavító) felület képes a testvonal
követésre milliméter pontosan, mondhatjuk úgy is, hogy az ?öntőminta? (a segítség ebben a test hője)
az maga a test formájai, miközben lehetővé teszi, hogy minden helyen egyenletesen támassza alá a
testet, hogy a nyomáspontokból adódó nyomáskülönbségek a legjobban eloszlatásra kerüljenek. A test
legnagyobb nyomás kifejtő pontjai: a váll, csípő, térd, és a fej.NASA Memory FoamAz első ismert
Memory 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 memória 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 Habok Svédország fennmaradt, és
megteremtette az első használható memória habot. 1991-ben megalkották a Tempur-Pedic márkát és
céljuk, hogy a világon először kereskedelmi forgalomba hozzák az első sorozatot a memory 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.Az emlékező hab (Memory Foam)
matrac a felhasználóknak számos előnnyel jár. A legnyilvánvalóbb, hogy csökkentett nyomás nehezedik
a testre és a gerincre. Emellett a memória hab matracot használók már klinikailag is bizonyították, hogy
a használat során egyre több az alvásnak az a ciklusa amikor az úgynevezett DELTA és Rapid-Eye
Movement REM (ez a mély alvás, ilyenkor álmodunk) fázisa van, és a (Non-Rapid-Eye-Movement,
NREM) lecsökkent, így egy jobb minőségű, pihentetőbb alvást kapunk. Más szóval, azt tapasztalhatjuk,
hogy a memória hab matracon többet pihenünk kevesebb idő alatt , mint a hagyományos rugós és
habmatarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ilyenkor is különösen hasznos lehet, mert
hipoallergén, alapanyagának köszönhetően távolt tartja a háziporatkákat. Az emlékező hab (Memory
Foam) termékeket használók számára tehát jelentős előnyöketrejthet ez a hab, különösen azoknak,
akik vérkeringése nem kielégítő, fibromyalgiában, ízületi bántalmakban, inszomniában (álmatlanság)
vagy éppen csontritkulásban szenvednek.

Címkék
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