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Méretek

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

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

140*200cm: 404900 Ft Akciós ár: 242900 Ft

160*200cm: 511900 Ft Akciós ár: 306900 Ft

180*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

200*200cm: 566900 Ft Akciós ár: 339900 Ft

Rövid leírás

Mindegyik memory matrac egyforma? Ez természetesen nem egészen igaz. Akinek a memóriahabos

matrac vásárlás során a memory matrac választékból a SenZone Memory emlékezőhab matrac tetszik a

leginkább, annak minden tekintetben igaza van: 7 zónás hideghab tartómag levegőcsatornákkal a

tökéletes formakövetésért és légáteresztésért, átszellőző, légáteresztő memory réteg, ahol a matrac

belső szerkezete összesen 160 ponton találkozik a külső környezettel. A nagy sűrűségű emlékezőhab a

páratlan komfortot kölcsönzi Önnek. Az emlékezőhab vállrészében található perforációk a matrac

függőleges átszellőzéséről gondoskodnak. Tencel szálból készült és körkörös cipzárral ellátott

matrachuzattal készül.

Részletes leírás:

A RelaXx SenZone Memory termékcsaládján belül egy igazi kivételnek tekinthető a hagyományos

emlékezőhab és hideghab alapanyagokból készülő matracok. Ergonomiai megoldást jelent a különböző

konfortigényekre és a súlykülönbségből eredő megoldásra a kétféle keménységű SenZone Memory

Medium és Hard matracok. A kisebb testsúlynak megfelelő megoldása lehet a SenZone Memory Medium

termékek még a SenZone Memory Hard matracok nagyobb 55kg/m3 tömegsűrűséggel és magasabb

felületi keménységgel inkább az átlagosnál erősebb testalkatra kínál biztonságot és hosszú távú

megoldást. Igazi innovációt és áttörést azonban az emlékezőhabok kedvezőtlenebb tulajdonságainak

kiküszöbölése hozta. Mint például a gyenge légáteresztő képesség, az emlékezőhabok gipszágy

effektusa felmelegedésre, beizzadásra való hajlam, ergonómiai behatároltság. Sajnos igen, ezek a

problémák a legtöbb emlékezőhab matracnál fennállnak. A SenZone Memory fejlesztésekor ezekkel a

problémákkal kellett szembe nézni és megfelelő szakmai megoldást találni az összes felmerülő

problémára. Örömmel jelenthetjük, hogy sikerült!

Egyedülálló SenZone Memory magrendszer
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Szakítva az egyszerű téglatest alakú szivacsra ráragasztott homogén emlékezőhab lappal a SenZone

Memory matracokkal egy újszerű ergonómiai és levegőkeringetési rendszer született meg. A SenZone

Memory Medium és Hard változatában az alsó hideghab tartómag alapanyaga és ergonómiai kialakítása

megegyezik. Az alsó hideghab tartómagban kialakított keresztirányú 1-4cm mély csatornák 7

ergonómiai szempontok alapján kialakított zónákat alkotnak, amelyben a vállzónák az összes eddigi

matracmaggal ellentétben nem szimmetrikusak, egyik oldalon jelentősen mélyebb vállzóna került

kialakításra az átlagosnál szélesebb vállal rendelkezők számára, így minden RelaXx SenZone Memory

matrac fej-láb irányba elforgatva különböző váll-komfortot kínál.

Ventilláció és hűtés

A hideghabból kivágott keresztirányú csatornák hosszirányú levegőcsatornákkal kiegészítve mintegy

négyzethálót alkotva nem csak a tökéletes ergonómiai formakövetést biztosítják az emlékezőhab réteg

alatt, hanem a memory réteg alatt kereszt ?és hosszirányban végigfutó levegőcsatornák szellőztetik és

egyben hűtik is a felső emlékezőhab réteget. Az emlékezőhab réteg vállrészében függőleges lyukak

kaptak helyet, ez a felszín és a matracmag belseje közötti szabad légátjárhatóságot teszi majd lehetővé

úgy, hogy minden mozgással, fordulással létrehozott úgynevezett pumpa-effektus jön létre, amely

összesen 160 találkozási ponton biztosítja a levegő cseréjét a matrac belső szerkezete és a külső

környezet között.

Végtelen kényelmi variációk

A RelaXx SenZone Memory termékcsalád Medium és Hard matracai az aszimmetrikus vállrészeinek és a

kétféle keménységnek köszönhetően egy franciaágyon belül több, mint 30 féle variációs lehetőséget

rejtenek magukban. Így az egyben egyforma Medium vagy Hard matractól elkezdve a két oldal közötti

keménység cserélgetésével egészen a vállrészek forgatásáig szinte végtelen a lehetőségek száma. És

ahogyan már a RelaXx termékektől megszoktuk, a különböző keménységű Medium és Hard termékek

akár egyben matrachuzat alatt is a komfortigényeknek megfelelően szinte a végtelenségig variálhatók

úgy, hogy az optikailag egynek látszó matrachuzatunk titokban két különböző, keménységben és

ergonómiai szolgáltatásban tetszés szerint variálható matracmagot rejt.

RelaXx és a kiegészítő funkciók

A RelaXx termékek fejlesztésénél egységesen nagyon fontos szempont volt, hogy az elkészülő

termékek magasságuknál fogva akár az egyszerű fix deszka bordázaton is kiváló ergonómiai

szolgáltatást nyújtsanak, de felületi kialakításuknak köszönhetően problémamentesen hajlíthatók, így

funkcionálisan állítható rugalmas ágyrácsokkal is fejemelős, fej lábemelős, motoros ágyrácsok- is

kiválóan használhatók, ágyrács-matrac rendszerben is kifogástalanul működnek.

RelaXx és a higiénia

Minden RelaXx matrac Signum és SenZone Memory termékcsalád- 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 RelaXx Signum és SenZone Memory garanciavállalása

100 év garancia természetesen nem lehetséges. A nyugat-európai matraciparban elfogadott garanciális
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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 RelaXx Signum és SenZone Memory

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.

 

Minőségpolitika

A RelaXx termékcsalád és annak minden matraca kifogástalan minőségben készül. Ez egy kicsit a

körülmények összeállásának is köszönhető. A hazai gyártás és alapanyag hiánynak köszönhetően a

matracok szinte minden eleme nyugat-európai minőségben nyugat-európából érkezik Magyarországra.

A RelaXx matracok habanyagait az osztrák tulajdonú és Európa egyik legnagyobb habgyártó üzeme az

Eurofoam készíti, amely több gyáregységével az egyik legnevesebb habgyártó vállalatának számít

Európában. A RelaXx termékcsaládok huzatához felhasznált Tencel? funkcionális textíliát a belgiumi

Monks International Európa egyik legnagyobb presztízzsel rendelkező szövetgyártója szállítja.

Interaktív megoldások

A RelaXx termékcsalád matracai kivétel nélkül interaktív megoldásokat kínálnak. Szakítva az eddigi

"tradícióval", amikor is egy megvásárolt matrac vagy ilyen, vagy olyan és a használó pároknak a

legtöbb esetben ergonómiai kompromisszumot kellett kötniük egymással, a RelaXx termékcsalád

fejlesztésénél az összes Vásárlók felöl felmerült igény meghallgattatásra talált. Így a jövőben nem a

felhasználónak kell a termékekhez igazítaniuk igényeiket. A RelaXx termékcsaládokkal a felhasználók

akár szélsőséges igényinek kielégítése is kompromisszum nélkül megtehető.

Kérdések és ősrégi válaszok

Lehet az ágy egyik oldala keményebb, a másik meg lágyabb? Nem! Lehet a férjem oldalán a matrac

vállrésze mélyebb Nem! Lehet olyan matracot kapni, amely két különböző komfortot kínál? Nem! Lehet

az én oldalamon emlékezőhab, de a párom ezt nem szereti? Nem! Lehet a két oldalon különböző

keménységű emlékezőhab? Nem! Lehet egy franciaágy méretű matracban két különböző matracmag?

Nem! Lehet olyan matracot kapni, ahol egyben van a huzat, de alatta különböző komfortot találok?

Nem! Lehet olyan matracot kapni, ami az egyszerű deszka bordán is kényelmes lesz, de állítható

ágyráccsal is használható? Nem! Nem! Nem és nem!

De!

A RelaXx termékcsalád fejlesztésénél az összes utóbbi évtizedben felmerült probléma a figyelem

középpontjába került és a matraccsaládok kialakításánál érdekes módon szinte kivétel és funkcionális

veszteség nélkül integrálhatók voltak. Az így kapott RelaXx termékcsalád és annak matracai tehát

méltán lettek a 21. századi Magyarország éllovas termékei, korszerűségükben, interaktivitásukban,

minőségükben és nem utolsó sorban árfekvésükben ?most már mondhatjuk bátran- egyedülállóan

úttörő.
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Mi is az az emlékezőhab?

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. NASA Memory FoamAz első ismert

Memory habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA űrrepülőgép üléseihez, hogy megfékezze a

magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és leszállás közben. Ez soha nem volt teljesen

kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat amit ma találunk az üzletekben. Ez a hab

soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban a gyártók folytatják az örökséget, amit a NASA

elkezdett fejleszteni. 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.

 

RelaXx SenZone Memory hard emlékezőhab, memóriahab matrac, 7 zónás hideghab tartómag

levegőcsatornákkal, átszellőző, légáteresztő memory réteggel rendelkezik, ahol a matracok belső

szerkezete 160 ponton találkozik a külső környezettel.
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