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Méretek

80*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 199900 Ft

90*200cm: 416900 Ft Akciós ár: 249900 Ft

100*200cm: 329900 Ft Akciós ár: 259900 Ft

140*200cm: 571900 Ft Akciós ár: 342900 Ft

160*200cm: 644900 Ft Akciós ár: 386900 Ft

180*200cm: 699900 Ft Akciós ár: 419900 Ft

200*200cm: 716900 Ft Akciós ár: 429900 Ft

Rövid leírás

Swiss Tech Dinamic habrugós rendszerrel egy svájci know-how alapján készült luxus matrac, amely a

leginnovatívabb matracok egyike a a magyar matrac piacon. Egyedülálló térhálós habrugós rendszerrel

készül, amely a felhasználó számára számos előnnyel jár. Egyik ilyen előny, hogy a Swiss Tech Dinamic

matrac nem tartalmaz fémet, tekintettel, hogy a matrac belsejében található rugók kivétel nélkül nagy

tömegsűrűségű hideg habokból, speciális CNC formavágással készülő független habrugók. Ennek

köszönhetően nem erősíti fel a káros sugárzásokat, formakövető, egészséges és pihentető alvást

biztosít...

Részletes leírás:

Swiss Tech Dinamic habrugós matrac habrugós rendszerrel egy svájci know-how alapján készült luxus

matrac, amely a leginnovatívabb matracok egyike a a magyar hideghab matrac piacon. Egyedülálló

habrugós rendszerrel készül, amely a felhasználó számára számos előnnyel jár. Egyik ilyen előny, hogy

a Swiss Tech Dinamic matrac nem tartalmaz fémet, tekintettel, hogy a matrac belsejében található

rácsszerkezetben elrendezett rugók kivétel nélkül nagy tömegsűrűségő hideghabokból, speciális CNC

formavágással készülő különböző rugalmassági értéket mutató és karakterisztikájú habrugók. Ennek

köszönhetően nem erősíti fel a káros sugárzásokat, formakövető, egészséges és pihentető alvást

biztosít. Másik kivételes előnye, hogy a különböző karakter-minta szerint vágott habrugók eltérő

dinamikája egy egészen egyedi, kicsit a zsákrugós matracok rugalmasságához hasonló komfortot hoz el

a felhasználó számára -természetesen fémmentes kivitelben. A matrac belsejében térhálós redszerben

elhelyezett habrugók a matrac egész felületére hatással vannak, a már említett különböző formavágású

és sűrűségű habrugók a matracban 7 ergonómiai zónát alkotnak, így ergonómiailag tökéletes

formakövetést, egyenletes és tehermentesítő alátámasztást kapunk. A Swiss Tech Dinamic matrac a
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matracmag professzionális kialakításának köszönhetően kivételesen légáteresztő, tökéletes átszellőzés

és magas fokú higiénia jellemzi. A Swiss Tech Dinamic matrac habrugós rendszerét záró nagy

rugalmasságú HR hideghab fedőréteg különleges komforot biztosít; a rácsos, térhálós formavágásnak

köszönhetően egyedülálló felületi párologtatást, így tökéletesen száraz alvási klímát kölcsönöz a

matracnak.

A Swiss Tech matrachuzat

A kivételes minőségű és esztétikai megjelenésű Swiss Tech huzat a Swiss Tech matracok

elengedhetetlen kelléke, igényes hímzéssel, 3D lélegzőszalaggal igazi luxus minőséget kölcsönöz

minden egyes Swiss Tech matracnak. A Swiss Tech matracok között mindenki megtalálhatja a számára

megfelelő terméket: Swiss Tech Dinamic, Swiss Tech Dinamic+, Swiss Tech 3D és a legújabb

fejlesztésű Swiss Tech HIgh-Low matracok közül kedvére válogathat mindenki, aki luxus minőségű

matracra vágyik –elfogadható áron. A Swiss Tech úttörő szerepet játszott a hideghab alapanyagú

habrugós matracok kifejlesztésében, az elsők között alkotta meg a térhálós rendszerű habrugós matrac

típust. A különleges alvási komfortot és változó dinamikát kínáló habrugós rendszerek a matrac gyártás

legprecízebb megoldásait kínálják minden matracban és Swiss Tech boxspring ágyban

 

A habrugós matracok előnyei

Mivel a habrugó hangtalan és nem törik el, nem rozsdásodik a páratartalom miatt kizárható több olyan

negatív tulajdonsága is, ami bosszantó lehet a hagyományos fém rugós rendszereknél. A Swisstech

Dinamic matrac feszes alátámasztás mellett határozottan öleli körül a testet. A matrac klinikai

tesztelése során kiváló minősítéseket kapott a különböző gerinc, illetve nyaki problémákkal rendelkező

emberektől és szakemberektől. Az egymástól függetlenül mozgó önálló habrugókból álló habrugós

rendszer kiválóan lélegzik, pontrugalmassága kiemelkedő alakkövető tényezője rendkívül magas. Mivel

a habrugók élettartama és alakváltozási tényezője kiváló a matrac hosszú élettartama garantált.

Swiss Tech habrugós matracok

A habrugós rendszer ötvözi a különböző habok kiváló tulajdonságait a hagyományos rugórendszerek

előnyeivel.A különálló rugók szabad mozgásának köszönhetően a matrac a test vonalát centiről centire

követi és egymástól függetlenül optimálisan támasztja alá.A habrugós rendszer már az alátámasztás

során is kényelmi párnázóréteget biztosít, ami a kényelmi komfortréteggel együttműködve sokkal

optimálisabb komfortot és alátámasztást nyújt.A habrugós rendszer nem gyűjti össze az

elektroszmogot, azt nem erősíti fel. Ezáltal azon a helyen, ahol életünk legnagyobb részét töltjük,

melynek a regenerálódást és pihenést maximálisan ki kell tudnia elégíteni, egy sokkal egészségesebb

környezetet hozhatunk létre.Mérési eredmények igazolják, hogy mind az alakvesztési, mind a

visszahatói mutatói 15 %-kal jobbak a fém rugórendszereknél.

Swiss Tech innovációk. Swiss Tech matrac a legkülönlegesebb matrac típusok közé tartoznak, ami a

habmatracok között a magyar matracpiacon megtalálhatók. Az innovatív svájci know-how alapján

Magyarországon továbbfejlesztett egyedülálló habrugós rendszerű Swiss Tech matrac család minden

igényt kielégít ebben a matrac kategóriában. A minőségi alapanyagokból készülő Swiss Tech habrugós

rendszerek normál és csúcsminőségű hideghabok kombinációjából készülnek, egyedülálló és függetlenül

elmozduló térhálós és háromdimenziós maggeometriát alkotó habrugó rendszer a tökéletes

alátámasztás, a légáteresztés és a rugalmasság összhangja.

 

Mik azok a hideghabok? Milyen a jó hideghab?
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Hideghabok sűrűsége és a hideghab minősége szorosan összefügg. A hideghab matracok gyártása

során felhasznált hideghab térfogatsűrűsége vagy tömegsűrűsége nagyban meghatározza majd a

hideghab matrac kényelmét, tartósságát és ezáltal a matrac élettartamát is. Minél magasabb ez a

szám, annál jobb minőségű, annál hosszabb élettartamú lesz a hideghab matrac. A hideghab matracok

alapvetően két fontos alkotóelemből állnak: poliol és isocianat. Ez a két egészségre ártalmatlan

alapanyag a hideghab matracipar számára nélkülözhetetlen alkotóelem. A két komponens -és egy-két

segédanyag- keveréke levegő hatására reakcióba lép és habosodni kezd. A hideghab nevét onnan

kapta, hogy a gyártás során nem szükséges hő hozzáadása, sőt a habosodás során a reakció hatására

jelentős hőt termel. A hideghab gyártás során a habosításkor a környezetből oxigént és vizet vesz fel.

Az egy köbméterre eső alapanyag súlya lesz az irányszám, amely a hideghabokat rendszerezi. Az

általánosan használt mértékegység a kg/m3 (kilógramm per köbméter) és azt mutatja meg, hogy egy

köbméter kész alapanyagban hány kilógramm alapanyag van. Egy hab -így a hideghab is- alapanyagból

és levegő cellákból áll. Minél több a levegőcella és minél kevesebb az alapanyag, annál könnyebb lesz a

hab; minél több az alapanyag és csökken a levegő mennyisége az adott térfogatban, annál tömörebb,

sűrűbb, nehezebb lesz a hideghab egy köbmétere. A matracipar számára elfogadott alsó határérték

olyan 28kg/m3, általánosan Magyarországon a 30-32kg/m3, ezek azok az alapanyag sűrűségek, amik

már eléggé formastabilak a matracgyártáshoz. Természetesen ezek az értékek messze elmaradnak a jó

minőségü hideghab matracok térfogatsűrűség értékétől, hiszen nyugat-Európában ez az érték ca.

40kg/m3-nél kezdődik. Természetes, hogy a fajsúly emelkedése emeli az alapanyag árát és a nagy

tömegsűrűségű 40-50kg/m3 minőséget a magyar matracpiac nem hajlandó megfizetni. A legjobb

minőségű hideghab matracok úgynevezett HR (high resilience=nagy tugalmasság) névre hallgatnak és

minden esetben 40kg/m3 felett van a fajsúlyuk, ráadásul a kész hideghab tömböt egy úgynevezett

chrash (törés) eljárásnak is alávetik, ahol is a 2mx1,5m tömböt két henger között átpréselve ca.

10%-ra préselik le. Ennek eredménye lesz, hogy a habosítás során keletkezett még zárt

vellaszerkezetek is feltörnek, sokkal rugalmasabb, légáteresztőbb és lágyabb alapanyagot kapunk.

 

Kell-e matracvédő a Swiss Tech matracokhoz?

 

Matracvédő használata javasolt minden fix -nem levehető- matrachuzat esetén és a könnyebb és

sűrűbb moshatóság érdekében ajánlott a mosható, levehető matrachuzatok esetében is, hiszen a négy

sarkán gumi fülekkel rögzítendő matracvédő le- és feltétele, mosása, szárítása lényegesen könnyebb és

egyszerűbb, mint egy mosható matrachuzat kezelése. Használjon tehát lehetőleg minden esetben

könnyen mosható, antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető matracvédőt, hogy elkerüljük

matrachuzatunk idő előtti elszennyeződését.

 

 Allergiásoknak is ajánlott a Swiss Tech matrachuzat?

Igen. A Swiss Tech matrachuzat anyagösszetételét és a kész szövet légáteresztő képességét tekintve

bizonyos feltételek megteremtése mellett tökéletesen antiallergén alvási környezetet tud teremteni a

matracunkon. Melyek ezek a feltételek? Mi is az a házipor allergia és hogyan védekezhetünk ellene?

Antiallergén matrac, antiallergén ágybetét allergia esetén nagyon fontos és elkerülhetetlen megoldás

lehet. Az antiallergén matracokon található antiallergén matrachuzat moshatósága, légáteresztő

képessége, vagy egy mosható antiallergén matrac védő fix huzatú matracok esetén szinte

elkerülhetetlen. Antiallergén ágy megoldások és nagyon hasznos vásárlási tippek minde

matrackeresőnek, aki allergiás panaszoktól szenved. Az antiallergén matrachuzat előnye, hogy otthon,

háztartási körülmények között tudjuk mosni azt. A mosható matrachuzat egyik fontos feltétele, hogy a

matrac huzata két különálló huzatfélből álljon, egymástól szétválasztható legyen, hiszen csak így fog
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beférni a mosógépbe. Fontos, hogy vegyük figyelembe a mosási utasításokat, ne mossuk a

matrachuzatot magasabb hőmérsékleten a megengedettnél. A matrachuzatok változóan többnyire

40-95Cközött moshatók. Tapasztalatok és tesztek szerint a 40C-on történő mosás elegendő a

fenntartható higiéniához, 60C-os mosási hőmérsékleten már szinte tökéletes tisztaság érhető el.

 

Bizonyos tanácsok megfogadása és bizonyos feltételek mellett szinte minden matrac jó lehet allergia

ellen, hiszen az allergiásoknak címzett matracok zöme önmagában amúgy sem antiallergén, csak a

könnyebb eladhatóság kedvéért sütik rá az antiallergén matrac kifejezést. A matrac és a házipor atka

viszonya, a háziporatkák elszaporodása a matracban sokkal inkább matrac kezelési probléma, mint az,

hogy egy matrac antiallergén vagy sem. A kifejezetten antiallergén matrachuzatok kivételével

-Medicott, Amikor Pure- nem megfelelő kezelés esetén minden matracban elszaporodnak,

elszaporodhatnak a háziporatkák, melyek az ürülékükben lévő fehérjék irritatív hatásának

köszönhetően az arra érzékenyekben allergiás reakciót válthat ki. A lényeg az életfeltételekben rejlik. A

házipor atka a lehullott hámsejtet eszi, ami azonban előemésztés nélkül számára fogyaszthatatlan. Az

előemésztésben majd egy Aspergillus nevű fehérpenész gomba fog segíteni, tehát a penész

kiiktatásával megszűnik a fogyasztható táplálékforrás. Penész kialakulásához több feltétel kell

egyszerre: meleg, magas páratartalom és sötét. És mi van a paplan alatt? Meleg, pára és sötét. A

sötéttel nem tudunk mit kezdeni, a meleggel sem, viszont a páratartalmat reggeli szellőztetéssel tudjuk

jelentősen csökkenteni. Legfotosabb, hogy szellőztetés után se tegyük vissza a paplant az ágyra és

soha ne takarjuk be az ágyat reggel. Ezen kívül, ha mosható a matrachuzat és néha ki is mossuk

60C°-on, vagy nem levehető matrachuzatok esetében matracvédővel könnyedén fenntartható a

higiénia és kellemes, tiszta, antiallergén környezetet tudunk magunknak varázsolni éjszakára.
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