
Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

Matracvásárlás » Matracok » Memóriahab matracok » Perdormire New Memory matrac

Perdormire New Memory matrac

Méretek

80*200cm: 79900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

90*200cm: 79900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

100*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 91900 Ft

120*200cm: 129900 Ft Akciós ár: 114900 Ft

140*200cm: 144900 Ft Akciós ár: 131900 Ft

160*200cm: 164900 Ft Akciós ár: 151900 Ft

180*200cm: 174900 Ft Akciós ár: 159800 Ft

200*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 183900 Ft

Rövid leírás

PERDORMIRE NEW MEMORY vákuum matrac. Hogy milyen is a Perdormire New Memory matrac? A 11

cm lágy-félkemény poliuretán hab alkotja a matrac ergonómiáját nyújtó alsó tartóhab matracmagot,

amelyen a 4cm memory foam hab réteg és a további 2 cm huzatba steppelt memoryfoam

emlékezpőhab hatékony kombinációt alkot és optimális helyzetben tartja testét és a gerincoszlopot

egész éjjel. A matrac teljes magassága matrachuzattal együtt 17 cm. A két habtípus tökéletes

párosítása, rétegrendje és a rétegek vastagságának gondos kiválasztása csökkenti a nyomást a test

azon pontjain, ahol erre szükség van, ezért forgolódás nélkül...

Részletes leírás:

PERDORMIRE NEW MEMORY vákuum matrac. Hogy milyen is a Perdormire New Memory matrac? A 11

cm lágy-félkemény poliuretán hab alkotja a matrac ergonómiáját nyújtó alsó tartóhab matracmagot,

amelyen a 4cm memory foam hab réteg és a további 2 cm huzatba steppelt memoryfoam

emlékezpőhab hatékony kombinációt alkot és optimális helyzetben tartja testét és a gerincoszlopot

egész éjjel. A matrac teljes magassága matrachuzattal együtt 17 cm. A két habtípus tökéletes

párosítása, rétegrendje és a rétegek vastagságának gondos kiválasztása csökkenti a nyomást a test
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azon pontjain, ahol erre szükség van, ezért forgolódás nélkül, zavartalanul alhat egész éjszaka. A

memory réteg segít megelőzni a felfekvéseket az esetlegesen előforduló tartósabb ágyban fekvésnél,

otthon ápolásnál; így a Perdormire New Memory matrac alkalmas decubitus betegségben szenvedők

számára is. A New Memory matrac tökéletesen átszellőzik, ezáltal higiénikus és friss fekvőfelület

biztosít. A PerDormire matrac huzata 100% pamut, amely levehető és 30C°--on mosható (speciális

eljárással). A Perdormire New Memory matrac mentes a környezetre és az egészségre káros

anyagoktól, ezért nemcsak az Ön, hanem a természet „barátja" is. A New Memory matrac

magasságánál és anyagminőségénél fogva használható fix és rugalmas rácson egyaránt . 130 kg-ig

terhelhető, ami természetesen a New Memory matrac esetében is oldalankánt értendő. A matrac

speciális vákuumeljárással csomagolt, könnyen, akár kézben is szállítható. 10 év általános garancia

vonatkozik minden New Memory matracra. És ha minden még nem lenne elég, úgy lenne még egy jó

hírünk a Perdormire New Memory matrac mellett döntő Vásárlóinknak: a matrac egyedi méretben is

meglepően rövid szállítási határidővel rendelhető.

Perdormire matracok az olasz fekvőbetét gyártás egyik szimbóluma lett napjainkra, hiszen az egyik

legnagyobb olasz matracgyártóról beszélünk. A PerDormire vállalat eredetileg 1970-ben indult útnak,

mint családi vállalkozás és közel 40 év alatt nőtte ki az olaszországi matracgyártás egyik

legmeghatározóbb vállalkozásává. A Giuliano Magni által kifejlesztett váuum ágymatrac csomagolási

technológia elterjedésével a Perdormire előtt is megnyíét az út a tömeges matracgyártás előtt.

Perdormire matracok jellemzően a vákuum matracok kategóriába tartoznak és gyakorlatilag alig

találunk olyan matrac típust, ami a Perdormire matrac gyártó választékában ne szerepelne.

Az ilyen termékeket PRIVATE LEBEL termékeknek hívják. A gyakorlatban a private lebel (ejtsd: prájvi

lébel) annyit jelent, hogy megbízásra a begbízó márkanevével gyártanak matracokat. Ilyen ismert

magyarországi matrac termék, matrac márka például a Best Dream, de számtalan egyéb vákuum

matrac is érkezik különböző nevek alatt az olaszországi Montalese üzeméből. Perdormire matracok az

olasz fekvőbetét gyártás egyik szimbóluma lett napjainkra, hiszen az egyik legnagyobb olasz

matracgyártóról beszélünk.

 

 MÉRT HÍVJÁK VÁKUUM MATRACNAK?

Az eredeti vákuum matracok elsőként Giuliano Magni gyárából kerültek ki. Vákuummatracok között

hatalmas minőségi különbségek vannak és nem attól lesz jó egy ágybetét hogy vákkum matrac, hanem

az alapanyagok minőségétől. A Giuliano Magni vezette Magniflex ágymatrac gyártó vállalat közel 50 éve

fejlesztette ki a vákuum csomagolás matracokra vonatkoztatott technológiáját és elsőként alkalmazott

vákuumcsomagolási technológiát matracoknál. Természetes, hogy az összepréselt és henger alakúra

felcsavart matracokat sokkal könnyebb és olcsóbb volt tárolni és szállítani, így hamarosan több üzem is

bevezette a vákuumcsomagolást. Az, hogy mi az eredeti vákuum matrac, nehéz eldönteni, hiszen a

csomagolás a minőséggel nem függ szorosan össze.

AZ ELSŐ VÁKUUM MATRAC ÉS GIULIANO MAGNI

Egy vákuum ágybetét nem jobb és nem rosszabb, mint egy normál csomagolású matrac. Vákuum

matracok előnye mindössze a vákuumágymatrac olcsó szállítása és tárolása, mert összecsomagolva az

ágymatrac kis helyet foglal. Vákuum ágybetét a legtöbb webáruház kínálatában megtalálható, mivel

gazdaságos a tárolása és alacsony szállítási költség mellett juttathatók el a Vásárlóhoz. Semmi csoda

nincs benne. Egy vákuum ágybetét sem nem jobb, sem nem rosszabb, mint egy nem vákuum

csomagolt ágymatrac A vákuum ágybetét vagy vákuum csomagolt ágymatrac nem egy önálló matrac

kategória, sokkal inkább egy olaszországban kitalált csomagolástechnika. Ez magyarul annyit jelent,
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hogy szinte bármelyik matracot -és a habmatracok 90%-át- le lehet vákuumcsomagolni, így magától

érthető, hogy a vákuummatrac nem lehet egy önálló matrac kategória. Viszont mégis az lett és hosszú

évekig a kereskedők, forgalmazók megpróbáltak valami mágikus tulajdonságot kölcsönözni, a vákuum

matracoknak, hogy egy kicsivel drágábban lehesen eladni, mert mennyire egészséges, mennyire

különleges a vákuummatrac.

 

AZ EMLÉKEZŐHABOK VILÁGA. DE HONNAN IS SZÁRMAZIK?

 

A TEMPUR anyagot eredetileg a kaliforniai NASA Ames Kutató Központ fejlesztette ki az 1960-as

években. Céljuk az űrhajókban való kényelmes ülés, valamint a sokszoros gravitációs erő elleni

védelem volt. A Tempur anyag kis skálájú termelési technikái miatt kereskedelmi alkalmazása éveken

keresztül orvosi párnákra, valamint felfekvést megelőző matracokra korlátozódott. A Tempur az

űrprogramból átvett nyitott sejtszerkezetű, különleges nyomáskiegyenlítő tulajdonsággal bíró anyag.

Eredetileg a NASA fejlesztette ki az űrhajósok ülőkabinjainak a bélelésére. 1991-ben, az anyag- és

termelési módszereinek kifejlesztését követően, a nagyméretű 'Space Foam' technológia készen állt a

TEMPUR WORLD dániai (Dan-Foam) gyárában. Ez lehetővé tette, hogy ennek a NASA anyagnak

kivételes nyomáscsökkentő tulajdonságait és kényelmét világszerte élvezhessék magán emberek

ugyanúgy, mint kórházak, klinikák és beteggondozók páciensei. 1996-ben a TEMPUR-PEDIC engedélyt

kapott az Egyesült Államok Űralapítványától, hogy a hivatalos "Certified Technology" pecsétet

használhassa a TEMPUR termékek csomagolásán és marketing anyagain.
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