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Swiss Dream Sleep Standard

Méretek

80*200cm: 50900 Ft Akciós ár: 44900 Ft

90*200cm: 50900 Ft Akciós ár: 44900 Ft

140*200cm: 86135 Ft Akciós ár: 74900 Ft

160*200cm: 98900 Ft Akciós ár: 84900 Ft

180*200cm: 104900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

Rövid leírás

Ha még kedvező árban szeretnénk, de már kicsit jobb matracot vásárolni, akkor a SwissDream Sleep

Standard hideghab matrac a szivacsmatrac választékban az olcsó, megfizethető és szinte állandó akciós

áron elérhető matrac lesz a befutó. Elfogadható minőségű habból készülő matracmag, keresztirányú

levegőcsatornákkal a jobb szellőzés érdekében. Egy közepesen kemény komfortot kínáló matrac,

mosható, antiallergén Swiss Dream minőségű matrachuzattal. Swiss Dream Sleep Standard matrac

magjára 10 év garancia vonatkozik, míg a matrachuzatra 2 év általános garancia érvényes.

Részletes leírás:

Ha még kedvező árban szeretnénk kicsit jobb matracot vásárolni, akkor a SwissDream Sleep Standard

hideghab matrac a szivacsmatrac választékban az olcsó, megfizethető és szinte állandó akciós áron

elérhető matrac lesz a befutó. Elfogadható minőségű habból készülő matracmag, keresztirányú

levegőcsatornákkal a jobb szellőzés érdekében. Egy közepesen kemény komfortot kínáló matrac,

mosható, antiallergén Swiss Dream minőségű matrachuzattal. Swiss Dream Sleep Standard matrac

magjára 10 év garancia vonatkozik, míg a matrachuzatra 2 év általános garancia érvényes.

 

A legtöbb ember semmilyen más eszközt vagy tárgyat nem használ olyan gyakran és olyan sokat, mint

a matracot. Hozzávetôlegesen életünk egyharmadát töltjük rajta, és egyetlen más bútor sem

befolyásolja egészségünket ilyen közvetlen módon. Annak érdekében, hogy frissen és kipihenten tudjuk
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napi feladatainkat elvégezni, szervezetünknek pihentetô éjszakai alvásra van szüksége. A rossz alvás

negatív hatással lehet memóriánkra, kognitív képességeinkre, emésztésünkre, és ezen kívül számos

egészségügyi problémát okozhat.

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.

 

Tudta Ön, hogy egy ember átlagosan kb. 25 évet tölt alvással?

 

Ez alatt az idôszak alatt újul meg a bôr, lazul el az izomzat és nyugszik meg az idegrendszer. A

hideghab matracok a jelenkor legmodernebb és legújabban kifejlesztett alvásrendszerei. A

hagyományos szivacshoz képest egységes homogén és nagy rugalmasságú, rendkívül jó alaktaró

képességu és különlegesen tartós anyag. Különbözô, a matracokban is használt hideghabot

napjainkban a legmodernebb kórházakban és az urutazások során is használnak. Számos nyugat-

európai országban a hideghab rendszeru matracok már piacvezetôk tartósságuk, kiváló anatómiai és

ortopedikus felépítésük miatt.

 

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
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- 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

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.

A SwissDream Sleep Standard hideghab matrac, a szivacs matracok választékban az olcsó,

megfizethető és szinte állandó akciós áron elérhető matrac mosható, antiallergén matrachuzattal.
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