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Best Dream Pocket Spring zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 110900 Ft Akciós ár: 88900 Ft

90*200cm: 124900 Ft Akciós ár: 99900 Ft

100*200cm: 138900 Ft Akciós ár: 110900 Ft

120*200cm: 165900 Ft Akciós ár: 132900 Ft

140*200cm: 193900 Ft Akciós ár: 154900 Ft

150*200cm: 206900 Ft Akciós ár: 165900 Ft

160*200cm: 220900 Ft Akciós ár: 176900 Ft

180*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 199900 Ft

200*200cm: 276900 Ft Akciós ár: 221900 Ft

Rövid leírás

Best Dream Pocket Spring zsákrugós matrac a félkemény táskarugós matracokat kedvelő Vásárlóinknak

nyújthat megfelelő megoldást, hiszen a zónánként eltérő keménységű acél táskarugókból álló 7

ergonómiai zónás zsákrugós rendszer a feszessége mellett határozott alátámasztást, komfortos

rugalmasságot és maximális formakövetést garantál. A teljes magasságában 20cm vastag Best Dream

Pocket Spring matrac mindkét oldalán 2,5-2,5 centiméter minőségi komforthab réteg található, amely

nyitott cellaszerkezetének köszönhetően légáteresztő és kiválóan szellőzik. 

Részletes leírás:

  

 

Best Dream Pocket Spring zsákrugós matrac 

Best Dream Pocket Spring zsákrugós matrac a félkemény táskarugós matracokat kedvelő Vásárlóinknak

nyújthat megfelelő megoldást, hiszen a zónánként eltérő keménységű acél táskarugókból álló 7

ergonómiai zónás zsákrugós rendszer a feszessége mellett határozott alátámasztást, komfortos

                                             oldal 1 / 2



Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

rugalmasságot és maximális formakövetést garantál. A teljes magasságában 20cm vastag Best Dream

Pocket Spring matrac mindkét oldalán 2,5-2,5 centiméter minőségi komforthab réteg található, amely

nyitott cellaszerkezetének köszönhetően légáteresztő és kiválóan szellőzik. A Pocket Spring matrac

matrachuzata a cellulóz alapú szálakból készülő Tencel funkcionális textíliából áll, amely

nedvességszabályozásban, légáteresztésben és minden klimatikai tulajdonságban a legjobb

matrachuzatok közé tartozik.

 

De mi is az a Tencel szál? 

A Tencell antiallergén matrachuzat a speciális lyocell Tencel szál technológia szerinti alapanyagból

készül, így minden Tencel huzat természetes, cellulóz alapanyagot is tartalmaz. A Tencel textilipari

szálnak két neve is van, hiszen legelőször a 2000-es évek elején Lyocell néven jelent meg a piacon,

majd egy-két technológiai módosítás után a Tencel nevet kapta. A Tencel tehát a Lyocellel szinte

azonos, továbbfejlesztett cellulóz alapú szál, amely a fa rostszerkezetében található cellilóz elemekből

egy speciális eljárással készülő teytilipari szál. A pépesített farostból kinyert cellulóz rostokat egy amin

oxid névre halgató anyaggal összekeverve további elemi részekre bontanak és az így nyert alapanyag

már kiválóan alkalmas a szállasításra. A természetben meglévő polimerek közül a mesterséges szálas

anyagok szempontjából a legfontosabb a cellulóz. Ahhoz, hogy a cellulózból szálakat lehessen készíteni,

kémiai eljárásokkal először módosítani kell az eredeti anyagot, hogy oldhatóvá váljék, majd a

szálképzést követően vissza kell alakítani (regenerálni) az eredeti polimert – ezek a regenerált

szálasanyagok. Legfontosabb képviselőjük a viszkóz és ennek környezetbarátabb technológiával

előállított rokona, a lyocell (újabban: Tencel) amelyek mind cellulóz láncmolekulákból állnak.
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