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Swiss Dream Sleep HARD

Méretek

80*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

140*200cm: 198900 Ft Akciós ár: 118900 Ft

160*200cm: 278900 Ft Akciós ár: 166900 Ft

180*200cm: 316900 Ft Akciós ár: 189900 Ft

Rövid leírás

A SwissDream Sleep HARD egy kellemesen kemény hideghab matrac, amely mindenkinek jó megoldást

kínál, aki egy kemény és strapabíró hideghab szivacsmatrac felé kacsingat. A SwissDream Sleep HARD

matrac egy kétoldalas matrac, a két oldal különböző felület vágási technikájának köszönhetően

komfortban eltér egymástól. Mosható antiallergén Swiss Dream matrachuzat és feszes, de formakövető

komfort jellemzi. A kemény komfort mellett az akciós ár mindenki számára elérhetővé teszi a matracot.

Swiss Dream Sleep Hard matrac magjára 10 év garancia vonatkozik, míg a matrachuzatra 2 év

általános garancia érvényes.

Részletes leírás:

A SwissDream Sleep HARD matrac egy kemény hideghab szivacsmatrac két keménységi oldallal. A

matrac kemény, olcsó, mosható huzattal készül és ideális a keményebb matracot kedvelőknek..

Mosható antiallergén Swiss Dream matrachuzat és feszes, de formakövető komfort jellemzi. A kemény

komfort mellett igazán elfogadható akciós ár jellemzi.

Ez a termék jelenleg az egyik legkeményebb nagy testsűrűségű matrac, ami kapható a magyarországi

matracválasztékban. Egységes monoblokk homogén rendszere, nagy pontrugalmassága miatt kiválóan

követi a test formáját ezáltal megakadályozza a kellemetlen nyomáspontok kialakulását.

Swiss Dream professzionális magyar hideghab matrac márka a svájci kezdeményezésű speciális

formavágásokról kapta nevét és a gyártás technológiája is innen eredeztethető. A magyar vásárlói

                                             oldal 1 / 4



Matracvásárlás

Matracvásárlás - www.matracvasarlas.hu

igényeket nagyon jól felmérő magyar Swiss Dream matracmárka alacsonyabb tömegsűrűségű habokat

ötvöz az ergonómiai igényekhez igazodó hideghab profilozással és az így kapott termékek kifogástalan

minőségről és kedvező fogyasztói árról tesznek tanúbizonyságot. Swissdream matracok olcsó

árfekvésben a legfejlettebb formavágási technológiával, több esetben megerősített medence résszel,

kiemelten kezelt és speciálisan lágy betétekkel allátott vállzónával vagy éppen a kétoldalas komfortnak

köszönhetően hívja fel folyamatosan magára a figyelmet. A gondosan kidolgozott Swiss Dream

maggeometria mellett minden Swiss Dream matrac egy márkajelzésre hímzett speciális antiallergén és

antibakteriális szövetből készülő matrachuzatot kapott, amely a kőrkörös cipzárnak köszönhetően

egymástól szétválasztható, két huzatféllé nyitható, így akár külön-külön is mosógépben háztartási

körülmények között 40-60C°-on mosható. Minden Swiss Dream matrac 10 év garanciát nyújt

használójának. Swiss Dream magyar matrac választék főbb típusai: Sleep Standard, Sleep Hard, Active,

Super Dream, Exclusive Vario, MemoDream, Memopedic.

 

Miért ajánljuk?

- mert ez a matrac az egyik legkeményebb, ami megtalálható a piacon- ideális, akár 100-120 kg-ig

feszes alátámasztást biztosít- antiallergén hatású

 

A matrac felépítése

- mag: mono-block nagy rugalmasságú, nagy tests?r?ség? hideghab speciális felületi vágással, 5 zóna

és két különbözô keménység? oldal- antibakteriális, levehetô, mosható, antiallergén, bôrbarát

textíliából készülô matrachuzat- a matrac vastagsága cca 20 cm

Felgyorsult életünkben az egészséges táplálkozás és megfelelôen aktív életmód mellett az egyik

legfontosabb az egészséges és pihentetô alvás. Biztosítani kell az idegrendszer és a test megfelelô

regenerálódását ahhoz, hogy minden nap derusen és kipihenten kezdôdjön.

 

A hideghab, mint alapanyag

A 21. század talán legnépszerűbb matrac alapanyaga. Könnyű, légáteresztő, határok nélkül formálható;

a legkedvezőbb árfekvéstől egészen a luxus kategóriáig találunk itt matracokat. A hideghab matrac

legfontosabb mértékegysége a matrac alapanyagát képező hideghab fajsúlya. A hideghab matrac

fajsúlya fogja a formastabilitást, a tartósságot és a hosszú élettartamot adni. Minél alacsonyabb egy

hideghab matrac fajsúlya annál rövidebb élettartamú lesz a matrac. A kérkomponensű hideghab matrac

alapanyaga jellemzően polyol és isocianát, ezek aránya és az egyéb kiegészítő adalékok fogják a

matrac keménységét, rugalmasságát, légáteresztő képességét meghatározni. Fontos megjegyezni,

hogy a hideghab matrac keménysége szinte semmilyen összefüggésben nem áll annak sűrűségével,

tehát nagyon alacsony (gyenge minőségű) sűrűség mellett is készíthető nagyon kemény matrac, ami

azonban idővel gyorsabban puhulhat majd fel, eredeti matrac alakját csak rövid ideig őrzi majd meg.

A hideghab egy lágy poliuretán hab, amelynek polyol és izocianát a két fő alapanyaga. A poliuretán

(PUR) csaknem korlátlan lehetőségekkel bíró termoplasztikus műanyag. Régóta alkotóeleme

mindennapi életünknek. Két, speciális receptúra szerint előállított komponensből (A - poliol, B -

izocianát) áll, melyből az adalékok mennyisége és minősége, valamint a komponensek keverési aránya

alapján kemény, félkemény és lágy habanyagok, öntőmasszák, lágy vagy kemény elasztomerek

gyárthatók a legkülönbözőbb felhasználási célokra.Legfontosabb minőségi jelmutatója a

térfogatsűrűség/tömegsűrűség vagy más néven fajsúly. Itt elmondható, hogy minél magasabb
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tömegsűrűségű az adott matrac termék alapanyaga, az annál értékállób, annál hosszabb élettartamú

lesz.

 

Mik a hideghab matracok előnyei?

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában

- feszes, a testformához alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít

- kiváló klímakiegyenlítô hatást nyújt

- mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját

- higiénikus környezetet biztosít

- teljesen hangtalan

- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetôvé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat pontosan követô

kialakítást

- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elô

 

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok?

 

- rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen, a vérkeringést és megfelelô

anyagcserét gátló nyomáspontok kialakulását

- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a magas páratartalom kialakulását

- magas minôségu ortopedikus komfort biztosítja a gerincoszlop helyes pozícióját

A hideghab matracok egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden

görbületét. Ez az alakfelvevô folyamat elosztja testsúlyát, és megelôzi a kellemetlen nyomáspontok

kialakulását, melyek fôleg a csípô, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyek keringési

rendellenességeket, zsibbadságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak.

 

Hideghab? Igen!!!

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 3. évezred alapanyaga a hideghab, legújabban viszkoelasztikus

változatban az emlékezőhabok kerültek előtérbe, de erről majd egy kicsit később még említést teszünk.

A hideghabokat anyagösszetételük és sűrűségük szerint rendezhetjük a legkönnyebben. Minél nagyobb

egy hideghab sűrűsége, annál stabilabb és hosszabb élettartamú lesz. Amennyiben olcsóbb matracokkal

találkozunk, úgy azok többnyire poliéter bázison alapulnak(Eliocell, Elioform, Ecocell, stb), átszellőzésük

és formastabilitásuk nem a legkedvezőbb, viszont árfekvésüknek köszönhetően nálunk is a

legkedveltebb matracok közé tartoznak. Kicsit magasabb árfekvésben kezdődnek az "igazi" hideghab

matracok, anyagát tekintve poliuretán habok: sokkal jobb átszellőzés és lényegesen hosszabb
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élettartam jellemzi. Legfelül a HR habok találhatók (high resilience) rendkívül nyitott sejtszerkezettel és

páratlan rugalmassággal a hideghabok csúcsán helyezkednek el. Árfekvésükből adódóan nagyon kevés

ilyen termék található Magyarországon a matracválasztákban.
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