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Best Dream Thermoclima matrac

Méretek

80*200cm: 254900 Ft Akciós ár: 203900 Ft

90*200cm: 286900 Ft Akciós ár: 229900 Ft

100*200cm: 319900 Ft Akciós ár: 255900 Ft

120*200cm: 383900 Ft Akciós ár: 306900 Ft

140*200cm: 446900 Ft Akciós ár: 357900 Ft

150*200cm: 478900 Ft Akciós ár: 382900 Ft

160*200cm: 510900 Ft Akciós ár: 408900 Ft

180*200cm: 574900 Ft Akciós ár: 459900 Ft

200*200cm: 638900 Ft Akciós ár: 510900 Ft

Rövid leírás

Best Dream Thermoclima 7 zone matrac ebben az árkategóriában már minőségi hideghab

alapanyagokat vonultat fel. Az összességében 24cm vastag matrac 7 zónás hideghab szerkezetű

matracmag egyik oldalán 3cm memoryfoam, míg a matrac másik oldalán 4cm Latex Cool Gel hab

található. Hosszában 7 zónára osztott téli-nyári oldalas prémium kategóriás Memory – Hideghab –

Latex Blue Gel matrac. A zónák a fejtől kezdődnek, anatómia szerint a vállnál, térdnél, bokánál

könnyítve, míg a csípőnél (ami a legnehezebb testrészünk) erősítve vannak. A Latex Blue Gel Cool

alapanyag mikrokapszulákkal ellátott hűsítő hatást keltő, a nyári hónapok tökéletes pihenésére.

Tulajdonságai között szerepel, hogy nagyfokú ...

Részletes leírás:

 

Best Dream Thermoclima 7 zone 

Best Dream Thermoclima 7 zone matrac ebben az árkategóriában már minőségi hideghab

alapanyagokat vonultat fel. Az összességében 24cm vastag matrac 7 zónás hideghab szerkezetű
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matracmag egyik oldalán 3cm memoryfoam, míg a matrac másik oldalán 4cm Latex Cool Gel hab

található.

 

Hosszában 7 zónára osztott téli-nyári oldalas prémium kategóriás Memory – Hideghab – Latex Blue Gel

matrac. A zónák a fejtől kezdődnek, anatómia szerint a vállnál, térdnél, bokánál könnyítve, míg a

csípőnél (ami a legnehezebb testrészünk) erősítve vannak.A Latex Blue Gel Cool alapanyag

mikrokapszulákkal ellátott hűsítő hatást keltő, a nyári hónapok tökéletes pihenésére. Tulajdonságai

között szerepel, hogy nagyfokú hőtartó képességgel rendelkezik, viszont a meleg sokkal lassabban

hatol át rajta, alacsony mértékű a nedvesség beszivárgása, a gél gyöngyök egyértelműen befolyásolják

az anyagon belüli hőmérsékletváltozásokat, különösen a hűtési fázisban.

 

 

Nyári oldalán 1 cm Latex Blue Gel, THERMO + CLIMA huzatba steppelveNyári oldalán 4 cm vastag, 55

kg/m3 sűrűségű Latex Blue Gel réteg a huzat alatt7 zónás hideghab tartómag (30 kg/m3 sűrűség, 3.8

kPa nyomás és 35 kg/m3 sűrűség, 4.3 kPa nyomás)Téli oldalán 3 cm vastag, 50 kg/m3 sűrűségű

memory hab a huzat alattTéli oldalán 2 cm vastag 50 kg/m3 sűrűségű memory hab, THERMO + CLIMA

huzatba steppelve 

 

THERMO + CLIMA HUZATA szövetben lévő termoregulációs anyagoknak köszönhetően a hő

felszívásával csökkenti a túlmelegedést és az éjszakai verejtékezést, amikor a leginkább szükséges. A

Thermo + Clima huzat segít egyensúlyban tartani a matracon belüli hőmennyiséget, maximálisan

kielégítve a használók igényeit.

 

Matrac vastagsága: 24 cmSúlykorlát: 120 kgGarancia: 10 évNyitva szállítható (nylonba csomagolva) 

 

 

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

alapanyagok fajsúlya, tisztasága és minősége fogja jelenteni.
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