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Billerbeck Davos Memory matrac

Méretek

90*200cm: 203900 Ft

140*200cm: 299900 Ft

160*200cm: 327900 Ft

180*200cm: 367900 Ft

Rövid leírás

Billerbeck Davos Memory memory foam matrac a Matrac Vásárlás matrac webáruház akciós

kínálatában. Davos hideghab-memóriahab matrac viszkoelasztikus memory foam felületi

komfortréteggel egy határozott alátámasztású, félkemény komfortérzetű 7 zónás matracot alkot, amely

az elvárt feszesség mellett határozott alátámasztást, még is kényelmes komfortot biztosít. A Billerbeck

minőségben készülő Bambusz szállal készült cipzárral ellátott matrachuzat kifejezetten jó klimatizációs

tulajdonságokkal rendelkezik, légáteresztő és antiallergén. A matrachuzat otthoni körülmények között

40-60C°-on mosógépben mosható.

Részletes leírás:

Billerbeck Davos Memory. Billerbeck Davos Memory Foam matrac a Matrac Vásárlás matrac webáruház

akciós kínálatában. Billerbeck Davos Memory matrac viszkoelsztikus memory foam, memóriahab felületi

komfortréteggel egy határozott alátámasztású félkemény 7 zónás matracot alkot. A memoryfoam

speciális tulajdonságának köszönhetően a 7 zónás hideghab tartómag felett speciális és egyedülálló

emlékezőhab komfortot varázsol a matracnak.. A speciális ergonómiai zónákkal készült kialakítása a

Davos Memory matracnak a határozott alátámasztás és a feszesebb kényelem ellenére pontos

formakövetést és a gerincoszlop egyenletes alátámasztását biztosítja. A Bambusz szállal készült

mosható huzat kifejezetten jó klimatizációs tulajdonságokkal bír, erős és strapabíró, 40-60C°-on

háztartási mosógépben mosható.

Bambuszrost tartalmú huzatanyagVáltozó rugalmasságú ill. keménységű zónás alátámasztásCipzár

segítségével a felső panel különválasztható és kimoshatóA kiválasztott párnázóréteg befolyásolja a
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fekvőfelület keménységétFélkemény matracMatracmagasság: 22 cmJavasolt felső súlyhatár: 110 kg5

év garancia

 

 A Billerbeck bemutatkozik Önnek:

A Billerbeck 1921 óta foglal el vezető szerepet az európai paplan, párna gyártásában és

értékesítésében. Az elmúlt csaknem egy évszázad során folyamatosan azzal a céllal fejlesztjük a

termékeinket, hogy minden egyes ember számára ideális alváskörülményeket tudjunk kínálni. A

legkiválóbb színvonalat képviselő különböző töltetű paplan, párna, matrac, topper és ágybetét

kínálatunk, valamint a kényelem és egészség szempontjából utolérhetetlen minőséget képviselő ágyak

és ágyrácsok kedvező áron kínált kompromisszummentes német prémium márkát képviselnek, melyet

magasan képzett magyar szakemberek állítanak elő.

 

 MEMORY FOAM MATRACOK

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. 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.
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 A MEGFELELŐ ÁGYRÁCS

Hogy milyen típusú és melyik fajta ágyrácsot érdemes vagy kell venni a matrachoz, azt az ágyrács és

matrac összeférhetősége, a matrac alapanyaga, vastagsága határozza meg. Sokszor az olcsó,

legegyszerűbb akciós fenyő ágyrács is megfelelő lehet a matrachoz, egyes matrac típusoknál azonban

nem érdemes spórolni, mert a matrac magassága, alapanyaga szinte megköveteli, hogy sűrű

keresztléces farugós ágyrács legyen alatta.

Az olcsó és általában nagyon kedvező akciós áron kapható fenyő ágydeszkák manapság már a legtöbb

matrachoz megfelelnek, így kivétel nélkül használhatók az összes bonell rugós matracok, zsákrugós

matracok, vákuummatracok és minden, 20cm vagy annál vastagabb habmatrac esetében.

Sűrűs keresztléces farugós ágyrácsok -általában 24, 26, 28 íves keresztlécekkel ellátott ágyrácsok- ott

lehetnek hasznosak, ahol a matrac magassága nem éri el a 18-20cm-t és a matrac alapanyaga lágy

habokból áll. Ilyen pl. az összes latex matrac, a Dunlopillo lágyhab matracai (Aerial, Aerial Senso), a

latex kókusz matracok és az alacsony magasságú emlékezőhab matracok. Ezekben az esetekben a

formakövetést segíti a rugalmas ágyrács, deréktájon a keménység egyénileg állítható és a rugóknak

köszönhetően tehermentesül a matrac, így hosszabb, megnövekedett élettartam várható.

A sűrű farugós, rugalmas keresztlécekkel ellátott ágyrács típusok másik nagy felhasználási, alkalmazási

területe, amikor az ágyat funkcióval szeretnénk kiegészíteni és fejemelős, fej-lábemelős vagy motoros

ágyrácsot vásárolunk. Ezek a kiegészítő funkciói az ágyrácsnak nagyon hasznosak, kényelmes pihenő

funkvió alakítható ki. Nagyon fontos, hogy az állítható ágyrácsokhoz olyan matracot vegyünk, ami

szintén hajlítható, lágy és rugalmas, különben nem fogjuk tudni az ágyrács funkcióit használni, mivel a

túl kemény matrac nem igazodik majd az ágyrács íveihez.

Amennyiben a kiválasztott matrac esetében elbizonytalanodik, hogy milyen ágyrácsot is vásároljon

hozzá, úgy keresse a Matrac Vásárlás ügyfélszolgálatát valamelyik elérhetőségünkön és készséggel

segítünk Önnek a legmegfelelőbb matrac és ágyrács szett kiválasztásában, vagy segítünk, hogy a

kiválasztott matrachoz melyik ágyrács illene a legjobban.

 

 MATRACVÁSÁRLÁSI TANÁCSOK

A matrac egy nagyon szubjektív vásárlási terület, ahol nagyon fontos az egyéni komfortérzet, a hozott

alvási szokások, a testsúly és a testalkat, a matrac ára és még egy sor más tényező is szerepet játszik

majd egy megfelelő matrac kiválasztásában, így nincs egy mindenkire érvényes matrac választó

eljárás, egy program, amelybe ha betápláljuk a testsúlyunkat, életkorunkat és a pénztárcánk

vastagságát, akkor kiad egy matrac típust. Ilyen sajnos még nincsen, így kénytelenek vagyunk a

tapasztalatokra és a megfelelő minőségű matrac vásárlási tanácsokra hagyatkozni. A matrac választás

körültekintést igényel, a baráti tanácsok és vélemények egy matracról sajnos majd nem sokat

segítenek, hiszen hiába talált a szomszédunk vagy a legjobb barátunk egy nagyon jó matracot,

valamelyik matrac webáruház oldalán, ha az a matrac nekünk nem kényelmes, mert túl puha vagy

éppen túl kemény. A legjobb matracválasztó eljárás, ha az ember utánaolvas a matracoknak,

információkat gyűjt a matracokról, kizár bizonyos matrac alapanyagokat, kizár matrac típusokat és

behatárolja, hogy mennyi pénzbe kerüljön kb. a leendő matrac. Érdemes egy-két típust valahol

kipróbálni, mielőtt az ember megrendeli a matracot, már csak ezért is, mert nem biztos, hogy

mindenkinek az összes matrac alapaynagag megfelelő komfortérzetet ad: a bonell rugós matracok

pattognak egy kicsit, a memory foam matracok kicsit melegszenek és nehezebb bennük megfordulni, a

zsákrugós matracok árfekvésben nem a legolcsóbbak és kevés köztük a kemény zsákrugós matrac, a

latex-kókusz biomatracok leszállóágban vannak már évek óta, a hideghab matracok között meg olyan

választákot talál az ember, hogy a bőség zava akadályozza majd a matrac választást. Röviden

összefoglalva: nincs egzakt matrac választó, nincs objektív matrac választás. A magfelelő matrac
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kiválasztására csak a szakmai tanácsokra, az elméleti információkra és a személyes megtapasztalásra

érdemes hagyatkozni.
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