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RelaXx Signum Dual HARD/MEDIUM

Méretek

160*200cm: 394900 Ft Akciós ár: 236800 Ft

180*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 239800 Ft

Rövid leírás

RelaXx Signum kétoldalas matrac egyedülálló a matracok között. MEDIUM/HARD kétoldalas matrac,

papa mama oldal. Signum Dual HARD kemény ágymatrac és Signum Dual MEDIUM félkemény matrac

együtt egy nagy matracban. A RelaXx Signum matrac család mindenre figyel. 10-15%-nál nagyobb

testsúly-különbség? Nem szeretne két külön matracot az ágyba? Szeretné változtatni a

komfortoldalakat? A RelaXx Signum Medium és Hard matrac az összes gondot megoldja. Sőt! A Signum

Dual Hard ortopéd matrac mindent olyan pluszt kínál, amit csak kevés gyógymatrac tudhat magáénak

együtt: 7 zónás anatómiai kiképzés, megerősített speciális...

Részletes leírás:

SIGNUM DUAL MEDIUM + DUAL HARD

MEDIUM & HARD OLDAL EGY NAGY MATRACBAN!

SIGNUM DUAL HARD/MEDIUM. Ergonómiai szabadság egy matracban. RelaXx Signum kétoldalas

matrac egyedülálló a matracok között. MEDIUM/HARD kétoldalas matrac, papa mama oldal. Signum

Dual HARD kemény ágymatrac és Signum Dual MEDIUM félkemény matrac együtt egy nagy matracban.

A RelaXx Signum matrac család mindenre figyel! 10-15%-nál nagyobb testsúly-különbség? Nem

szeretne két külön matracot az ágyba? Szeretné változtatni a komfortoldalakat? A RelaXx Signum

Medium és Hard matrac az összes gondot megoldja. Sőt! A Signum Dual Hard ortopéd matrac mindent

olyan pluszt kínál, amit csak kevés gyógymatrac tudhat magáénak együtt: 7 zónás anatómiai kiképzés,

megerősített speciális medence résszel készül. A RelaXx Signum Dual Hard matrac a matracok között
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az egyetlen gyógy matrac amely kétoldalas, formakövető, mégis egy kemény és ortopéd matrac.

RelaXx Signum akciós ár visszavonásig érvényes. Bátran kijelenthetjük, hogy feszesnek mondható

matracok között az egyik legátgondoltabb, szakmailag legkiforrottabb termékcsaláddal állunk szemben.

A Signum termékcsalád kétféle Hard és Medium keménységén belül a Hard és Medium matracok külön-

külön is két különböző keménységű úgy nevezett dualcore magrendszer- komfortoldallal rendelkeznek,

így gyakorlatilag egy termékcsaláddal négy különböző keménységű komfortoldal lehetőséget kapunk.

Mindkét Signum Dual termék és mind a négy különböző komfortoldal 7 ergonómiai szempontok alapján

kialakított- zónából áll, nagy rugalmasságú HR hab átfutó megerősítéssel a legnagyobb terhelést viselő

medence-tájékon; íves derék-alátámasztással és kikönnyített vállzónával a vállrész lágyabb

besüppedése érdekében.

 

FONTOS MATRACVÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓ!

 

Tekintettel, hogy a Signum termékcsalád MEDIUM/HARD termékének legfontosabb eleme a

formakövetés, az alátámasztás, a későbbi variálhatóság és a tökéletes ergonómiai formakövetés egy

alapvetően feszes komort mellett, így matrac megrendelését követően a következő módon kerül a

termék kiszállításra: Matrachuzat 1db. Signum Dual HARD matracmag 1db. Signum Dual HARD

matracmag 1db külön-külön fóliába csomagolva.

 

Ergonómiai szabadság

 

Feszesség, komfort s végtelen variálhatóság. A RelaXx Signum Hard és Medium matracokkal egy

franciaágy minimum 12 féleképpen alakítható ki úgy, hogy a variációk nem ismétlődnek. Ezen belül

természetesen lehet egyféle felület az egész franciaágy, de a két különböző Hard és Medium termék

variálhatóságából eredő számtalan lehetőség teszik igazán izgalmassá, interaktívvá a termékcsaládot.

És a bónusz! A két különböző Hard és Medium matracmag akár egy franciaágy méretű egybe huzat

alatt is kaphat helyet, ahol a két különböző matracmag egymáshoz tapadva szinte egységet alkot,

kívülről pedig egy egyszerű franciaágy méretű egybe matracot látunk és érzünk. Ennek a variációs

lehetőségnek köszönhetően Ön a használat közben is az esetleges komfortigények változásával kedve

szerint variálhat a különböző kényelmi oldalakkal a matrachuzat alatt.

 

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

                                             oldal 2 / 5



Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

 

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 flíz (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 huzat fél

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

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 szerviz 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.A RelaXx Signum és SenZone Memory termékcsaládot eredetileg saját BioHome! Alváskultúra

matrac és ágykeret szaküzletünk részére fejlesztettük ki, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a Relax

matracok iránti érdeklődésnek köszönhetően igazi sikertörténettel állunk szemben. A RelaXx Signum és

SenZone Memory termékek minden olyan hiányt pótolnak a matrac piacon, ami eddig nem adatott

meg: professzionális és megfizethető egyben.

A know-howA RelaXx védjegyoltalom alatt álló magyar matrac termékcsalád kifejlesztése Pálinkás

László matracszakértő nevéhez fűződik. A RelaXx matraccsaládokat és az egyes matracokat

gyakorlatilag a hiány keltette életre. Nem a kedvező árfekvésű matracok hiányoztak és jó matracokból

sem volt hiány előtte, csupán ez a kettő nem nagyon akart találkozni a magyar matracpiacon. A RelaXx

termékek megjelenése előtt vagy kedvező árban volt egy matrac vagy jó volt, de egészen biztosan nem

lehetett elfogadható és megfizethető árfekvésben nagy tudású, minőségi alapanyagokból készült,

ergonómiailag megfelelő módon és minőségben kialakított matracokat kapni.

Ok és okozatA hiányt e nem megfelelő ár/érték arányú matracokon kívül tovább növelte, hogy a régi és

megszokott szemlélet szerint a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott matracok fordított

eljárásban kerültek a piacra, azaz a valamilyen szempont szerint legyártott matracot próbálta mindenki

valahogyan értékesíteni. Ezzel szembe menve és felhasználva az évtizedes alváskultúrában töltött

tapasztalatokat olyan felismerések születtek meg, amelyek a RelaXx termékcsalád megjelenésével

radikálisan alakították át a matracokról alkotott szakmai és kereskedelmi elképzeléseinket.

Fékek és gátakA RelaXx termékek fejlesztésénél sajnos figyelembe kellett venni, hogy kicsiny

országunk -a felhalmozódott évtizedesen tapasztalaton, a szakmai hozzáértésen és az ergonómiai és

alapanyag ismereten kívül- sajnos semmilyen alapanyag-gyártással nem rendelkezik. Nincs konstans

-állandó- minőségű habanyagot gyártani képes magyar tulajdonú vállalkozás a RelaXx matracok
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matracmagjának kialakításához, nincs textiliparunk a RelaXx matracok huzatának megfelelő nyugat-

európai minőségű elkészítéséhez, így a RelaXx termékcsalád elkészítésénél csak a magyarországi

szakértelemre és a megfelelően felkészült munkaerőkre lehetett hagyatkozni.

MinőségpolitikaA 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 megoldásokA 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 válaszokLehet az ágy egyik oldala keményebb, a másik meg lágyabb Nem! Lehet a

férjem oldalán a matrac vállrésze mélyebb Nem! Lehel 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.

 

Ergonómia és a porckorongok

 

Megfelelő alátámasztás

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.
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A porckorong

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

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.

 

RelaXx Signum kétoldalas matrac egyedülálló a matracok között. MEDIUM/HARD kétoldalas matrac,

papa mama oldal. Signum Dual HARD kemény ágymatrac és Signum Dual MEDIUM félkemény matrac

együtt egy nagy matracban...
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