
Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

Matracvásárlás » Matracok » Hideghab matracok » Medical Concept® Premium matrac

Medical Concept® Premium matrac

                                             oldal 1 / 5



Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

Méretek

80*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

90*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

140*200cm: 354900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

160*200cm: 428900 Ft Akciós ár: 256900 Ft

180*200cm: 466900 Ft Akciós ár: 279900 Ft

200*200cm: 516900 Ft Akciós ár: 309900 Ft

Rövid leírás

Medical Concept® Premium matrac virtuális gerinc betéttel egy igazi ortopéd matrac a prémium matrac

kategóriában, amely tökéletes formakövetést, feszes komfortot és egyenletes alátámasztást biztosít a

testnek. A Medical Concept® Premium gerinckímélő matrac a Medical Concept® matraccsalád Premium

tagja, amely a gerincoszlophoz igazodva speciális hullámvágással kialakított virtuális gerincvonalnak és

a fölötte elhelyezkedő speciális zónákra bontva CNC formavágott 7 zónás különleges komforthab

rétegből áll, amely a matrac két vállrészében eltérő mélységű vállzónát alkot. A Medical Concept®

Premium matrac tehát feszes, tökéletesen...

Részletes leírás:

A MEDICAL CONCEPT® PREMIUM MATRAC

Medical Concept® Premium matrac virtuális gerinc betéttel egy igazi ortopéd matrac a prémium matrac

kategóriában, amely tökéletes formakövetést, feszes komfortot, kifinomult rugalmasságot és

egyenletes alátámasztást biztosít a testnek. A Medical Concept® Premium ortopéd matrac a Medical

Concept® matraccsalád Premium tagja, amely a gerincoszlophoz igazodva a speciális hullámvágással

kialakított virtuális gerincvonalnak és a fölötte elhelyezkedő speciális zónákra bontva CNC formavágott

7 zónás nagy rugalmasságú komforthab rétegből áll, amely a matrac két vállrészében eltérő mélységű

vállzónát alkot, kielégítve ezzel még a különleges testi adottságokból eredő igényeket is. A Medical

Concept® Premium matrac tehát feszes, tökéletesen formakövető és légáteresztő. Minden Medical

Concept® Premium matrac a legszigorúbb gyártási feltételeknek és elvárásoknak is megfelel. A matrac

belső szerkezetében a virtuális gerincet formáló speciális hullámvágással készült nagy rugalmasságú

betétnek köszönhetően a Medical Concept® Premium matrac belsejében kialakított nagy számú

levegőcsatornáknak köszönhetően a matrac kivételesen légáteresztő és tökéletes klimatizációs
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tulajdonságokkal rendelkezik.

 

A MEDICAL CONCEPT® PREMIUM MATRACHUZAT

A Medical Concept® Premium matracok váll részén található „Medical Concept®" szimbólum sorozat

gyönyörű megjelenést kölcsönöz a matracoknak, míg a vastag szövésű és 300gr/m2 töltő flízzel

steppelt funkcionális matrachuzat tökéletesen légáteresztő, antiallergén és 60C°-on mosható, ahol a két

huzat fél egymástól természetesen szétválasztható, így sok matraccal ellentétben ugyanúgy háztartási

körülmények között mosógépben mosható, mint ahogyan azt a RelaXx matracok esetében a hosszú

évek alatt már megszokhattuk. A Medical Concept® matracok esetében is nagyon fontos szempont volt

a folyamatosan és kielégítő módon fenntartott higiénia, a matrachuzatok moshatósága és

strapabírósága, ezért a Medical Concept® matraccsalád esetében is olyan funkcionális matrac szövet

került kiválasztásra, ami ezeknek a feltételeknek maximálisan megfelel. A matrachuzatok között a

cellulóz alapú Tencel® funkcionális textíliák még mindig a legtökéletesebb légáteresztést, a legjobb

szellőzési értéket és a leggyorsabb párologtatást mutatják, hogy az Ön matraca folyamatosan száraz,

egészséges és antiallergén alvási környezet maradjon. 

 

A MEDICAL CONCEPT® FILOZÓFIA

 

A Medical Concept® matracokkal újrafogalmazódott a matracok ergonómiai kialakítása, átértékelésre

került az egyenletes alátámasztás fogalma és megvalósult a matracok tökéletes rugalmassága és

légáteresztése. A Medical Concept® matraccsaláddal nem csak egy nyolcvanhatodik új matraccsalád

jelent meg a magyar matracpiacon, hanem évek óta megoldatlan szakmai problémák, ergonómiai

anomáliák és a legmodernebb vágási technikák fogalmazódtak és valósultak meg egy új

matraccsaládban. A Medical Concept® matracok eredetileg a matrac piacon már jól ismert RelaXx

Signum és SenZone Memory termékeket váltották volna fel, de az új matraccsalád különlegessége, az

egyes típusok válasza az évek óta megválaszolatlan ergonómiai kérdésekre és az átfogóan átgondolt és

megfontoltan felépített koncepció egy teljesen új matraccsaládot hozott létre, amely mostantól Medical

Concept® névre hallgat. A Medical Concept® termékcsalád három –egymástól jól elkülöníthető- termék

típusból áll, amelyek Classic, Premium és Luxus névvel kerültek megkülönböztetésre. Mindegyik Medical

Concept® matrac közös vonása, hogy a matracmag szerkezetében egy a teljes matracot átfogó,

speciálisan a gerincoszlop görbületéhez, ívéhez igazodó speciális hullám formára vágott stilizált

gerincoszlop kapott helyet.

Minden Medical Concept® matrac lelke ez a virtuális gerincoszlop, amely a tökéletes formakövetésen, a

differenciált alátámasztáson és a nyomáspont mentes alátámasztáson túl további értékes funkciókkal,

szolgáltatásokkal gazdagítja a Medical Concept® matracokat. A matracokba beépített virtuális

gerincoszlop tehát a tökéletes ergonómiai zónaalkotáson kívül kivételes rugalmasságot kölcsönöz a

matracoknak, a különleges hullámvágásnak köszönhetően kialakult keresztirányú levegőcsatornák

pedig több száz pontot szellőztetik a matrac belső szerkezetét. A belépő kategóriás Medical Concept®

Basic matrac után a Medical Concept® Premium és Luxus matracokban a beépített virtuális

gerincoszlop ívelése tökéletesen követi le a gericoszlop természetes ívét és a két különböző mélységű

vállzóna kialakításnak köszönhetően kifejezetten széles, eltérő testalkatok mellett is tökéletes

alátámasztást és maradéktalan formakövetést biztosítanak. A Medical Concept® matraccsalád

esztétikailag, optikailag és funkcionálisan is olyan matrachuzatot kapott, ami egy ilyen korszerű és

igényes termékcsalád megérdemel.

A Medical Concept® matracok váll részén található „Medical Concept®" szimbólum sorozat gyönyörű
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megjelenést kölcsönöz a matracoknak, míg a vastag szövésű és 300gr/m2 töltő flízzel steppelt

funkcionális matrachuzat tökéletesen légáteresztő, antiallergén és 60C°-on mosható, ahol a két huzat

fél egymástól természetesen szétválasztható, így sok matraccal ellentétben ugyanúgy háztartási

körülmények között mosógépben mosható, mint ahogyan azt a RelaXx matracok esetében a hosszú

évek alatt már megszokhattuk. A Medical Concept® matracok esetében is nagyon fontos szempont volt

a folyamatosan és kielégítő módon fenntartott higiénia, a matrachuzatok moshatósága és

strapabírósága, ezért a Medical Concept® matraccsalád esetében is olyan funkcionális matrac szövet

került kiválasztásra, ami ezeknek a feltételeknek maximálisan megfelel. A matrachuzatok között a

cellulóz alapú Tencel® funkcionális textíliák még mindig a legtökéletesebb légáteresztést, a legjobb

szellőzési értéket és a leggyorsabb párologtatást mutatják, hogy az Ön matraca folyamatosan száraz,

egészséges és antiallergén alvási környezet maradjon.

 

A MEDICAL CONCEPT® MATRACHUZAT ÉS HIGIÉNIA

 

Minden A MEDICAL CONCEPT® MATRAC egyformán funkcionális Tencel huzattal készülnek. A

természetes cellulóz alapú textilipari Tencel? szálak napjaink egyik legkorszerűbb huzatalapanyaga,

légáteresztésben, nedvességszabályozásban és átszellőzésben páratlan tulajdonságokkal rendelkezik a

matrachuzatok között. A duplaelasztikus matrachuzat között úgynevezett flies (szálbunda) található,

amely 300gr/m2 súlyban a megfelelő átszellőzést fogja biztosítani a matrachuzat rétegei között. A

moshatóság érdekében minden RelaXx? matrac huzata két huzat-félből áll, amelyek cipzár segítségével

egymástól szétválaszthatók, így a két különálló huzatfél ?első sorban nagyobb méretek esetén is-

otthoni háztartási körülmények között gépi úton 40-60C°-on moshatók.

 

A MEDICAL CONCEPT® MATRACOK GARANCIAVÁLLALÁSA

 

100 év garancia természetesen nem lehetséges. A nyugat-európai matraciparban elfogadott garanciális

feltételek már évtizedek óta a korrekt garanciavállalások közé tartozik, bár az európai garanciális

trendek éppen a csökkenés felé mozognak, így az összes nagy német matracgyártó pillanatnyilag 5 év

értékcsökkenő garanciát kínál termékei mellé. Magyarországon a A MEDICAL CONCEPT®

MATRAC termékekre egységesen 10 év értékcsökkenő vagy degresszív garanciavállalás érvényes. Az

értékcsökkenő garanciavállalás annyit takar, hogy a 10 év garancia a matrac használati értékének

megfelelően megbontásra kerül és a 2 év teljes körű garanciavállalás után a 3. használati évtől 70%, a

negyedik használati évtől 60% (és így tovább) a garanciavállalás mértéke, a fennmaradó értékszázalék,

mint vásárlói önrész jelentkezik. Így egy matrac ?amennyiben garanciális esemény áldozatává válik pl.

a 4. használati évben és a szervíz jelentése alapján az egy jogos garanciális igény, akkor a termék

eredeti árának 40%-os befizetésével a Vásárló egy új matracot kap és a garanciavállalás kezdődik az

elejétől.

 

Ergonómia és a gericoszlop

 

Megfelelő alátámasztás
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Tíz ember közül ma kilenc szenved élete során hát vagy derékfájástól. Az állandó ülés, a krónikus

mozgáshiány és nem utolsó sorban a nem megfelelő alvási rendszer a növekvő életkorral halmozottan

igénybe veszik a hátat és a derekat. A matracmag feladata, hogy a testet minden pontján egyenletesen

támassza alá, elosztva ezzel a különböző súlyú testrészeink által okozott nyomáspont különbségeket.

Célunk, hogy megfelelően alátámasztott helyzetben a különböző izomcsoportok feszültségmentesen

regenerálódhassanak.

A porckorong és a csigolyák Egy matracmaggal kapcsolatos legfontosabb elvárás azonban mégis az,

hogy a gerincoszlopot a természetes helyzetében megtartva segítséget nyújtson a csigolyák közötti

porckorongok tápanyagellátásában és anyagcseréjében. A porckorongok ugyanis ?önálló vérellátás

hiányában- a tágulás-tömörödés elvén működnek: éjszakánként a megfelelően tehermentesített

gerincoszlopban a csigolyák egymástól széthúzódnak, lehetőséget nyújtva így a porckorongok térfogat

növekedésének, tápanyag felvételének. Nappal ezután a folyamatos terhelés mellett csigolyáink

egymásra nyomódnak, összepréselve a közöttük található porckorongot, eltávolítva így a felgyülemlett

salakanyagot. Ergonómiai zónák, multi zónák További elengedhetetlen követelmény, hogy matracunk

ergonómiai zónákra legyen felosztva. Testünk kontúrja, testrészeink különböző tömege megkívánja,

hogy egy matracmagon belül különböző keménységű szelvények ?ergonómiai zónák- kapjanak helyet.

Szükségszerű, hogy oldalt fekvő helyzetben a váll- és a medence rész a matrac magjába

besüppedhessen, derékrésznél pedig határozott, keményebb alátámasztást kapjon. Csak így érhető el,

hogy a gerincoszlop oldalt fekvő helyzetben egyenes pozícióba kerüljön. Hanyatt fekvő helyzetben a

gerincoszlop természetes kettős ?S? alakja kerül alátámasztásra, a lágyan besüppedő váll- és

medencerész mellett a deréktáji gerincrész határozott alátámasztást kap. A túl kemény matrac

Képzeljünk el egy kemény felületet, például, hogy a padlón hanyatt fekszünk. Két lapockánk, valamint

medence részünk határozottan felfekszik a felületen, derék részünk pedig ?boltívet? alkotva ível (?lóg?)

centikre a padló fölött. Ami ebből következik az minden egészséges ajánlással szembeszegül: a

medence? és a vállrész a hasi részünk tömegével növelve, aránytalanul nagy súlyt tart, ezen a két

testrészen bőrfelszíni vérpangást, a sejtregenerációs folyamatok lassulását eredményezi. Derékrészen

?megfelelő alátámasztás hiányában- a természetes ívét követő gerincet, valamint a fölötte található

hasi rész súlyát a gerinc melletti tartóizmok fogják viselni, amik így egész éjjel dolgozni kényszerülnek.

Nem jön létre továbbá a közvetlen kapcsolat a test és az őt támasztó felszín között, így a nem érintkező

részek hőszigetelése sem lesz megfelelő.
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