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Swiss Tech Dinamic MOTOROS Boxspring ágy

Méretek

90x200cm: 1149900 Ft Akciós ár: 759900 Ft

160x200cm: 1361900 Ft Akciós ár: 896900 Ft
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180x200cm: 1366900 Ft Akciós ár: 899900 Ft

Rövid leírás

Swiss Tech Dinamic MOTOROS ágyrendszer egy skandináv típusú boxspring ágy, amely egyedülálló

Dinamic habrugós matracrendszerrel az elérhető korszerű luxust hozza el hálószobájába egy dinamikus,

atraktív és modern design kiséretében. A két oldal külön-külön távirányító segítségével motorosan

állítható. A Swiss Tech Dinamic Boxpsring ágy a hagyományos értékek felhasználásával ötvözi a

legmodernebb matracgyártási technológiákat napjaink legkorszerűbb hideghab alapanyagaival. A Swiss

Tech Dinamic boxspring ágy -mint minden hagyományos boxspring ágyrendszer- három nagyon fontos

elemből áll, melyek dinamikus...

Részletes leírás:

Swiss Tech Dinamic MOTOROS ágyrendszer egy skandináv típusú boxspring ágy, amely egyedülálló

Dinamic habrugós matracrendszerrel az elérhető korszerű luxust hozza el hálószobájába egy dinamikus,

atraktív és modern design kiséretében. A két oldal külön-külön távirányító segítségével motorosan

állítható. A Swiss Tech Dinamic Boxpsring ágy a hagyományos értékek felhasználásával ötvözi a

legmodernebb matracgyártási technológiákat napjaink legkorszerűbb hideghab alapanyagaival. A Swiss

Tech Dinamic boxspring ágy -mint minden hagyományos boxspring ágyrendszer- három nagyon fontos

elemből áll, melyek dinamikus összjátéka, az egyes rendszerek terhelhetősége és teherviselő

képessége tökéletes rendszert alkot. A boxspring ágyak alapvetően a skandináv kultúra, Anglia és a

Benelux államok részei voltak, de az évszázados tapasztalat, a kivételesen luxus megjelenés és a

semmihez nem fogható kényelbe a boxspring alvási rendszerekne Közép- és Kelet Európában is

napjaink népszerű termékévé emelték. De milyen részekből is áll a Swiss Tech Dinamic MOTOROS

boxspring ágy és hogyan is áll össze az ágyrendszer az Ön otthonában?

A SWISSTECH MOTOROS BOXSPRING FRANCIAÁGY TARTOZÉKAI

-kárpitozott boxspring doboz (fekete szövet), emelőszerkezettel és motorral (2db)

-boxonként (dobozonként) 4-4db "L" alakú láb ezüst színben

-Swiss Tech Dinamic habrugós matrac huzattal (2db)

-Memoryfoam fedőmatrac 5cm SwissTech huzatban hímezve az ágy méretében (1db)

-kárpitozott fejvég elem (fekete szövet)

-vezetékes távirányító (2db)

 

INGYENES ORSZÁGOS ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÜZEMELÉS!

Bár a SwissTech bosxpringágyak elemei is a hagyományos, évtizedek és évszázadok alatt kialakult

illesztési rendszerekkel rögzülnek egymáshoz, tapasztalatunk az, hogy ajánlatos az ágyrendszer elemeit
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tapasztalt, hozzáértő szakemberekkel összeszereltetni, hogy a későbbiekben az ágyrendszer

tökéletesen működjön, stabil legyen és nyikorgásmentes. Szállítást és szerelést végző kollégáink

mögött többéves tapasztalat áll a boxspring rendszerek területén is, így ingyenes házhozszállítási és

szerelési szolgáltatásunk igénybevételével Ön 100% minőséget kap mind a termék használati értékének

vonatkozásában, mind pedig annak szakszerű beüzemelésében.

ALSÓ TARTÓ BOX (kárpitozott bonell)

A boxspring ágyak legalsó eleme nyújta a helyet a motoros emelő szerkezet kialakításának, stabil

alapot képez az egész boxspring ágyrendszernek és elrejti a motoros működtetéshez szükséges

elemeket és vasalatokat. Az alsó box ezeknél az ágyaknál egy önálló -desig és hangulat jellegében az

ágyhoz illő- lábakon álló fa keretes kárpitozott doboz, amely az ágy kárpit anyagával kerül gondosan

bekárpitozásra. A boxban található motoros redszer, annak motor egysége és a különböző vasalatok

stabil és statikus alátámasztást nyújt a rákerülő matracnak, nyikorgásmentesen megtartja azt és a

távirányító segítségével a különböző elemek mozgatásával a kívánt pozícióba emeli matracunk fej- és

lábrészét. A boxspring ágyaknél éppen úgy, mint a motoros ágyrácsoknál a 220V feszültség egy 24V

gyengeáramú motort működtet egy adapter segítségével, az erős, kis áttéttel működő motorszerkezet

terhelhetősége kifejezetten magas, egyenletes terhelés mellett a rendszer stabil, megbízható és hosszú

élettartamú. A motoros rendszert működtető távirányító a boxspring ágy oldalán kialakított zsebben

kap helyet. Külön kérésre a motoros boxspring ágyak vezeték nélküli, infra távirányítóval is

rendelhetők.

BOXSPRING MATRAC (zsákrugó vagy speciális habrugós rendszerek)

A Swiss Tech Dinamic boxspringágy esetében használt matrac a speciális térhélós elrendezésú és

különleges kialakítású habrugós Swiss Tech Dinamic matrac. A boxspring ágyrendszer matraca a 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

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.

 

FEDŐMATRAC (pillowtop)

A hagyományos boxspring ágyak fedőmatracaként a legjellemzőbb alapanyag évtizedekig a latex volt,
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viszont a hideghabok előtérbe kerülésével egyre inkább jelennek meg boxspring ágyak már speciális

nagy tömegsűrűségő hideghabokból vagy éppen a kor legforradalmibb és legnépszerűbb memoryfoam

alapanyagából. A SwissTech Dinamic boxspringágy esetében is a fedőmatrac egy nagy tömegsűrűségű

emlékezőhab rétegből áll, melynek vastagságának és anyagminőségének köszönhetően páratlan felületi

komfortot, kényeztető tökéletes kényelmet és kimondottan pontos formakövetést kapunk. 

 

A SWISS TECH MATRACHUZAT

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

elengedhetetlen kelléke, igényes és színes Swiss Tech logót ábrázoló 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

 

MIK AZOK A BOXSPRING ÁGYAK?

Boxspring ágyak a legkülönbözőbb boxspring rendszerek találhatók, amelyek egy három különálló

egységből egy egységes alvási rendszert alkotnak. A boxspring ágyak alapvetően a skandináv kultúra,

Anglia és a Benelux államok részei voltak, azonban a páratlan kényelem, a hosszú élettartam és a

kivételes terhelhetőség rövid időn belül népszerű termékké emelte az európai alváskultúrában is. Így

jelentek meg Magyarországon a speciális bonell és zsákrugós rendszerek mellett a technológiai

újításokat és a klasszikus rendszereket ötvöző Swiss tech matracok és boxspring ágyak. A részben

innovatív habrugós boxspring ágyak, amelyek új dimenziókat nyitottak a korszerű, modern

alapanyagok felhasználásával készülő boxspring ágyak területén ötvözik a hagyományos bonellrugós,

zsákrugós rendszereket a kor legmodernebb hideghab alapnyagaival és azok csúcsminőségű

vágástechnikájával. Boxspring ágyak között különböző funkcionális típusokat találunk. Hagyományos

esetben ezek a tradicionális ágyak nem állíthatók, viszont az európai elvárásoknak megfelelően motoros

boxspring ágyrendszerek és komplett motorosan emelhető ágyak állnak napjaink vásárlóinak

rendelkezésére.

TOVÁBBI BOXSPRING VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK

A hagyományos skandináv és északi alváskultúra része a megfelelően és megfelelően tartós

alapanyagokból megépített boxspring ágyrendszer. Az igényesen kárpitozott tömörfa váz alatt

jellemzően három egymástól jól elkülöníthető szerkezeti egységet különíthetünk el. Az alsó doboz

jellemzően egy feszes bonellrugós szerkezetet rejt magában. Feladata a fölötte lévő rétegek feszes

alátámasztása és rugalmasságának köszönhetően azok tehermentesítése. A boxspring ágy következő

eleme vagy rétege hagyományosan egy zsákrugós matrac, amely lehet egy hagyományos zsákrugós

rendszer, vagy mini zsákrugó réteggel fokozott matrac. A boxspring ágyak legfelső eleme a topper vagy

top pollow réteg, amelynek feladata a komfort, a habos-babos felületi kényelem. A fedőmatrac

alapanyaga nagyon szerteágazó lehet és a következő anyagokból készülhet: latex, gyapjú, pehely,

kashmir, gyapjú, stb.
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A boxspring ágyak további érdekessége, hogy ezek az ágyak jellemzően nagyon hasonlítanak

egymáshoz, viszont árban óriási eltéréseket tapasztalhatunk. Az árkülönbözetek oka azonban többnyire

egyszerű részletekre vezethetők vissza. Ilyen például az ágyrendszer belső fa váza, ami az értékesebb

ágyak esetében tömör fából, míg az olcsóbb ágyaknál bútorlapokból, faforgács lapokból áll, ami az ágy

tartósságára, nyokorgásmentes élvezhetőségére kihatással lesz. Másik ilyen tényező a felhasznált

kárpitok minősége, hiszen anyagvastagságra, anyagsűrűségre, tisztíthatóságra, dörzsölési ellenállásra,

kopásállóságra ezerféle különböző szövet áll rendelkezésre és sajnos egy laikus, hozzá nem értő

Vásárló számára ezek a minőségi különbségen nem minden esetben tűnnek fel. A harmadik nagyon

fontos árfekvést meghatározó tényező a boxspring ágyak esetében felhasznált rugózat, töltőanyag és

ezek beépítésének és feldolgozásának minősége. Míg a nagyon olcsó boxspringágyak esetében az

egyszerű és olcsó hagyományos zsákrugós matrac huzata alatt poliésztert találunk, addig a márkás és

minőségi boxsprin ágyak esetében a lószőr, a szűzgyapjú, a teveszőr és a kapok sem ritka

párnázóanyag. Rugók tekintetében is óriási a szórás, hiszen a legolcsóbb termékekben 250db/m2

zsákrugózat található, míg a világban kaphatók olyan boxspring ágyak, ahol egy ágyban akár 18 000db

rugót (tizennyolcezer) is találunk a hagyományos zsákrugóktól egészen a mini zsákrugókig, melyeknek

magassága a legfelső zsákrugós rétegben csupán 3-4cm.

 

BOXSPRING ÉS A NAGYVILÁG

Sajnos, a magyarországi boxspring tradíció még gyerekcipőben jár, így bővebb információkat csak a

neves külföldi boxspringgyártók oldalain lehet találni. Amennyiben Ön további történetekre,

érdekességekre és a valódi boxspring gyártáskultúrára kiváncsi, úgy javasoljuk Önnek, hogy keresse fel

az egyik legrégebbi és legismertebb gyártó a Hästens honlapját, ahol többek között fény derül arra is,

hogy a világ legdrágább boxspring ágya a Vividus, milyen körülmények között és milyen

alapanyagokból készül Egy kis részletet köözölnénk a Hästens Vividus boxspringágy bemutatkozójából:

"Hästens' master craftsmen and product developers have spent two years experimenting with different

combinations of horsehair, cotton, flax and wool to find the perfect balance. The result is a bed which

lifts your body and provides support, while allowing you to sink deep down and relax.

No compromisesThe bed is built entirely by hand, using proven techniques and the finest natural

materials. No corners were cut when creating the Vividus. Hästens has created the very best bed, using

the expertise it has gained from 150 years of making beds." Forrás: hastens.com Tovább a Hästens

Vividus oldalára>
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