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Gumotex BLUE Viscool Memory párna

Méretek

60*40*13/11: 24900 Ft Akciós ár: 19900 Ft

Rövid leírás

A Gumotex Blue Viscool anatómiai memoryfoam párna egy kis különlegességet hoz az emlékezőhab

kontúrpárnák világába, hiszen a hagyományos emlékezőhab alapanyagokkal szemben a Blue párna

felső rétege a speciálisan hűsítő érzést nyújtó Viscool vagy más néven Viscocool alapanyagból áll. A

Voscool memoryfoam előnye a hagyományos emlékezőhabokkal szemben abból áll, hogy ellentétben a

szokványos emlékezőhabokkal sokkal jobb légáteresztési értékeket mutat, különleges

anyagszerkezetének köszönhetően nem melegszik, viszont hozza az összes olyan többlet komfortot,

amit csak egy emlékezőhabtól...

Részletes leírás:
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MINDEN GUMOTEX VANESSA, ELIZA ÉS DIAMOND QUEEN MATRACHOZ

AJÁNDÉK PÁRNÁT ADUNK!

(80-14cm szélességig 1db, 160-200cm szélességig 2db)

A Gumotex Blue Viscool anatómiai memoryfoam párna egy kis különlegességet hoz az emlékezőhab

kontúrpárnák világába, hiszen a hagyományos emlékezőhab alapanyagokkal szemben a Blue párna

felső rétege a speciálisan hűsítő érzést nyújtó Viscool vagy más néven Viscocool alapanyagból áll. A

Voscool memoryfoam előnye a hagyományos emlékezőhabokkal szemben abból áll, hogy ellentétben a

szokványos emlékezőhabokkal sokkal jobb légáteresztési értékeket mutat, különleges

anyagszerkezetének köszönhetően nem melegszik, viszont hozza az összes olyan többlet komfortot,

amit csak egy emlékezőhabtól megszokhattunk vagy elvárhatunk.

 

 MI AZ A VISCOOL ALAPANYAG?

A Viscool vagy Viscocool egy speciális fejlesztésű hideg érzetet keltő memory foam, amely a

hagyományos memoryfoam alapanyagokkal szemben nem hajlamos a felmelegedésre, nem fülled bele

az ember és lényegesen jobb szellőzéssel és légáteresztési értékkel bír, mint a legtöbb hagyományos

emlékezőhab alapanyag. A Viscool tehát egy emlékezőhab tulajdonságokkal rendelkező korszerű

matracipari alapanyag, amely ugyanúgy tökéletesen felveszi a test formáját, mint a hagyományos

emlékezőhabok, visszarugózása szintén késleltetett, mint a memory foamoknál, hogy a speciális

memory effekt se maradjon el, viszont mind klimatizációs tulajdonságában, mind pedig a

felmelegedésre való hajlam kiküszöbölésében klasszisokkal jobb értéket mutat, mint a hagyaományos

emlékezőhab alapanyagok, nem melegszik, nem fülled. A Viscool felülete kifejezetten kellemesen hűs

érzésű, és kezünket akár hosszasan rajta tartva sem melegszik jelentősen fel. A Viscool tehát a

megfizethető emlékezőhab kategóriában a jövő alapanyaga, amely méltán terjed futótűz sebességgel a

matracipar hagyományos viszkoelasztikus poliuretán alapanyagai között. Magyarországon a Viscool

újdonság először az ismert RelaXx ágymatrac márka védjegye alatt készített Medical Concept

termékcsalád Luxus matracában volt megtalálható.

 

ANATÓMIAI PÁRNA NYAKFÁJÁSRA?

Párna nyakfájásra vagy éppen nyakfájás ellen nem egy pontosan meghatározható, körülírható termék.

Egy nyaktámasztó párna vagy nyakpárna hasznossága nagyban függ majd a megfelelő párna

kiválasztásától. Hogyan függ össze a nyakfájás és az alvás? Mitől fáj a nyak reggelre? A legtöbben azt

gondolnánk, hogy teljesen mindegy, hogy milye párnán alszunk. Ez így is van. Egy ideig. Az életkor

előrehaladtával azonban a meszesedésnek indult csigolyák a nyaki részben, a rugalmasságukat vesztett

csigolyák közötti porckorongok és az ellustult nyaki tartóizmok különös gondoskodást igényelnek: egy

megfelelő méretű, alakú, magasságú és alapanyagú párnát. A megfelelő magasságú és kialakítású

párna enyhülés lehet a nyakfájásra, hiszen megfelelő támasz hiányában a nyak melletti tartóizmok

tartanak az éjszaka során, így a pihenés hiányában nem képesek megfelelő módon regenerálódni. Egy

megfelelő magasságú és alakú nyakpárna, anatómiai párna vagy nyaktámasz párna optimális

pozícióban tartja a fejet oldalfekvés esetén is, nem engedi, hogy a fej lefelé biccenjen húzva ezzel a

felső nyakizmokat. Egy megfelelő nyakpárna, fejpárna kiválasztása sok tényezőtől függ,
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legáltalánosabban a párna méretét az alvási szokás, a váll szélessége és a matracunk lágysága a

vállzónában határozza meg. Az optimális méretű párna oldalt fekvő helyzetben az egyenes és vízszintes

gerincoszloppal megegyezően egyenesen tartja a nyaki gerincrészt, tehermentesíti a nyaki csigolyákat,

a nyaki tartóizmokat és nyomáspont nélkül tartja meg a ránehezedő fejet.

 

INFORMÁCIÓK A GUMOTEX MÁRKÁRÓL

A Gumotex matrac márka 1975-ben indult a Csehország területén, Dél-Morvaországban található

Breslav városából több, mint negyven év után Csehország legnagyobb és legmeghatározóbb matrac

márkájává fejlődött. A gyártó üzem folyamatos fejlesztésének, a legmodernebb gépek hadbaállításának

köszönhetően a leghatékonyabb eszközökkel és kivétel nélkül minőségi alapanyagokból történő gyártás

tehát meghozta a Gumotex számára azt az áttörést, amit előtte egyetlen cseh gyártónak sem sikerült

elérnie Csehországban.Az EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel működő breslavi gyáregységben

készülő minőségi bonellrugós, táskarugós, hideghab és a legkülönfélébb és legkorszerűbb emlékezőhab

matracok a Kelet-európai poacon túl kedvező fogadtatásra találtak a Nyugat-európai piacokon is.

Magyarországon kisebb-nagyobb megszakításokkal a Gumotex márka jó pár éve jelen van. A Gumotex

magyarországi választéka bár nem túl széles, mégis mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb

matracokat minden alapanyag kategóriában, hiszen a gumotex azon kevés márkák közé tartozik, ahol

az ár-érték arány meglepően kedvező a fogyasztók számára. A minőségi alapanyagoknak és a

legszigorúbb gyártási körülményeknek köszönhetően létrejövő minőségi termék mellé természetesen

megfelelő időtartamú garancia is tartozik, a Gumotex a legtöbb matrac termékére 10 év garanciát

vállal, ami egyre ritkább a matracgyártók között. A miőség természetesen nem ér véget a felnőtt

matracoknál, hiszen a Gumotex gyerekmatracok esetében is a legszigorúbb -sőt: még szigorúbb-

minőségi követelményeket támasztanak a gyerek termékekkel szemben, hiszen az egészséges alvás

már a csecsemőkorban elkezdődik. Ennek szellemében a Gumotex összes gyermakmatraca a

legszigorúbb minősítésekkel rendelkezik a felhasznált alapanyagok tisztaságára vonatkozóan, így

nyugodtak lehetünk, hogy kicsinyeink a Gu,otex gyermekmatracokban is biztonsgban vannak -már a

születéstől kezdve. Amennyiben tehát Ön egy Gumotex matrac mellett teszi le a voksát, úgy egészen

biztos lehet benne, hogy minőségi gyártás, minőségi alapanyagokat és ezáltal minőségi matracot fog

kapni, amely hosszú távon szolgálja majd az Ön és családja éjszakai pihenését. Szerencsés matrac

választást és pihentető éjszakákat kíván Önnek a Gumotex matracok gyártója a: Moravia Comfort!

 

A GUMOTEX VÁLLALAT TÖRTÉNETE

A Gumotex vállalat és története. A Gumotex matrac márka 1975-ben indult a Csehország területén, Dél-

Morvaországban található Breslav városából több, mint negyven év után Csehország legnagyobb és

legmeghatározóbb matrac márkájává fejlődött. A gyártó üzem folyamatos fejlesztésének, a

legmodernebb gépek hadbaállításának köszönhetően a leghatékonyabb eszközökkel és kivétel nélkül

minőségi alapanyagokból történő gyártás tehát meghozta a Gumotex számára azt az áttörést, amit

előtte egyetlen cseh gyártónak sem sikerült elérnie Csehországban.Az EN ISO 9001 minőségirányítási

rendszerrel működő breslavi gyáregységben készülő minőségi bonellrugós, táskarugós, hideghab és a

legkülönfélébb és legkorszerűbb emlékezőhab matracok a Kelet-európai poacon túl kedvező

fogadtatásra találtak a Nyugat-európai piacokon is. Magyarországon kisebb-nagyobb megszakításokkal

a Gumotex márka jó pár éve jelen van. A Gumotex magyarországi választéka bár nem túl széles, mégis

mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb matracokat minden alapanyag kategóriában, hiszen

a gumotex azon kevés márkák közé tartozik, ahol az ár-érték arány meglepően kedvező a fogyasztók

számára. A minőségi alapanyagoknak és a legszigorúbb gyártási körülményeknek köszönhetően

létrejövő minőségi termék mellé természetesen megfelelő időtartamú garancia is tartozik, a Gumotex a

legtöbb matrac termékére 10 év garanciát vállal, ami egyre ritkább a matracgyártók között. A miőség

természetesen nem ér véget a felnőtt matracoknál, hiszen a Gumotex gyerekmatracok esetében is a

                                             oldal 3 / 4



Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

legszigorúbb -sőt: még szigorúbb- minőségi követelményeket támasztanak a gyerek termékekkel

szemben, hiszen az egészséges alvás már a csecsemőkorban elkezdődik. Ennek szellemében a

Gumotex összes gyermakmatraca a legszigorúbb minősítésekkel rendelkezik a felhasznált alapanyagok

tisztaságára vonatkozóan, így nyugodtak lehetünk, hogy kicsinyeink a Gu,otex gyermekmatracokban is

biztonsgban vannak -már a születéstől kezdve. Amennyiben tehát Ön egy Gumotex matrac mellett teszi

le a voksát, úgy egészen biztos lehet benne, hogy minőségi gyártás, minőségi alapanyagokat és ezáltal

minőségi matracot fog kapni, amely hosszú távon szolgálja majd az Ön és családja éjszakai pihenését.

Szerencsés matrac választást és pihentető éjszakákat kíván Önnek a Gumotex matracok gyártója a:

Moravia Comfort!

Címkék

matrac, matracok, matrac olcsón, matrac webáruház, gyógymatrac, memoryfoam fedőmatrac, Matrac rendelés, memory párna, memóriás párna, memory

foam párna, memóriahabos párnák, zsákrugó+memory, táskarugó+memory, Akciós szett, Viscocool, Viscocool memory, Viscocool memoryfoam, Viscocool

emlékezőhab, Viscocool memóriahab, párna, Gumotex, Gumotex matrac, Gumotex matracok, Gumotex párna, Gumotex zsákrugós matrac, Gumotex

kemény matrac, Gumotex webáruház, Gumotex akció, gumotex memory párna, blue viscool memory párna, gumotex blue viscool, gumotex blue viscool

párna, 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                             oldal 4 / 4

http://www.tcpdf.org

