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Tempur® Comfort Top 3,5cm fedőmatrac

Méretek

80*200cm: 123300 Ft Akciós ár: 104800 Ft

90*200cm: 194900 Ft Akciós ár: 116400 Ft

120*200cm: 263900 Ft Akciós ár: 158000 Ft

140*200cm: 310900 Ft Akciós ár: 186100 Ft

160*200cm: 358900 Ft Akciós ár: 215200 Ft

180*200cm: 381900 Ft Akciós ár: 228600 Ft

Rövid leírás

Tempur Comfort TPO 3,5 cm vastag fedőmatrac minden olyan tulajdonságot magán hordoz, mit egy

Tempur minőségű terméktől elvárnánk. A 85kg/m3 sűrű egyedülálló Tempur memory foam

alapanyagból készült 3,5cm vastag Tempur COmfort TOP fedőmatrac hihetetlen kényelmet varázsol

fekhelyünkből. A Tempur Orogonal alapanyagból készülő fedőmatrac milliméter pontosan követi le a

test formáját, pontosan támaszt alá a kritikus helyeken és egészséges, pihentető alvást biztosít

használójának. A Tempur Comfort Top 3,5cm vastag változat használható a már meglévő Tempur

matracunk komfortjának fokozására, de hagyományos matracra téve is használható, ilyenkor

becsöppenhetünk egy kicsit a Tempur varázslatos memoryfoam világába...

Részletes leírás:

Tempur Comfort TOP 3,5cm fedőmatrac Tempur Comfort TPO 3,5 cm vastag fedőmatrac minden olyan

tulajdonságot magán hordoz, mit egy Tempur minőségű terméktől elvárnánk. A 85kg/m3 sűrű

egyedülálló Tempur memory foam alapanyagból készült 3,5cm vastag Tempur Comfort TOP fedőmatrac

hihetetlen kényelmet varázsol fekhelyünkből. A Tempur Orogonal alapanyagból készülő fedőmatrac

milliméter pontosan követi le a test formáját, pontosan támaszt alá a kritikus helyeken és egészséges,

pihentető alvást biztosít használójának. A Tempur Comfort Top 3,5cm vastag változat használható a

már meglévő Tempur matracunk komfortjának fokozására, de hagyományos matracra téve is

használható, ilyenkor becsöppenhetünk egy kicsit a Tempur varázslatos memoryfoam világába. Tempur

Comfort TOP 3,5cm fedőmatrac röviden összefoglalva: Original Tempur alapanyag, 3,5cm vastagság,
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85kg/m3 anyagsűrűség, mosható huzat. A MatracVásárlás matrac és párna webáruház kínálata:

Tempur fedőmatracok, Tempur akció, Tempur matrac teljes választéka és rendelhetősége, Tempur

fedőmatrac méret -és típusválaszték. Minden egy helyen!

TEMPUR COMFORT TOP 3,5 cm fedőmatrac összetétele:

3,5cm MEMORYFOAM: 3,5cm (Tempur Original memory foam)

 

Mi is az a TEMPUR?

A Tempur egyenlő a memoryfoam alapanyaggal. Tempur matracok, Tempur párnák, Tempur

fedőmatracok. Tempur memoryfoam a NASA fejlesztésében látott előszön napvilágot és senki nem

gondolta volna, hogy a memory foam alapanyag a matracok és párnák területén ekkora népszerűségre

tesz majd szert az évtizedek során. A TEMPUR anyagot eredetileg a kaliforniai NASA Ames Kutató

Központ fejlesztette ki az 1960-as években. Céljuk az űrhajókban való kényelmes ülés, valamint a

sokszoros gravitációs erő elleni védelem volt. A Tempur anyag kis skálájú termelési technikái miatt

kereskedelmi alkalmazása éveken keresztül orvosi párnákra, valamint felfekvést megelőző matracokra

korlátozódott. A Tempur az űrprogramból átvett nyitott sejtszerkezetű, különleges nyomáskiegyenlítő

tulajdonsággal bíró anyag. Eredetileg a NASA fejlesztette ki az űrhajósok ülőkabinjainak a bélelésére. A

Tempur az űrprogramból átvett nyitott sejtszerkezetű, különleges nyomáskiegyenlítő tulajdonsággal

bíró anyag. Eredetileg a NASA fejlesztette ki az űrhajósok ülőkabinjainak a bélelésére.

A Tempur egyedülálló módon erős és gyengébb igénybevétel esetén is visszanyeri eredeti formáját. A

testsúlyt a Tempur részecskéi egyenlő arányban osztják szét, megakadályozva, hogy a test

kiemelkedőbb részeire nagyobb nyomás nehezedjen. A Tempur anyaga egy viszko-elasztikus polyetilén

hab nyitott sejtszerkezettel. Feladata az alvás közben fellépő izomnyúlásból és nyomásból adódó

fájdalmak, végtagzsibbadások kiküszöbölése. Kiválóan alkalmas megelőzésként, az életmódbeli

terhelések - fizikai, munka, stressz stb. - valamint a csontrendszer szerkezeti változása révén -

gyulladás, kopás, meszesedés, kialakult fájdalmak csökkentésére, megszüntetésére. Egészségügyi

intézményes felhasználása antidecubitus hatása miatt eredményes (égési osztály, traumatológia,

krónikus bel-osztályok).Az otthoni betegápolásban kiemelt helyen áll és élettartama nagyon magas

(körülbelül 40 év). Az űrtechnológia alkalmazásának elismeréseként a TEMPUR 1998-ban a NASA-tól

Elismerési Díjat, az Egyesült Államok Űralapítványától pedig Teljesítményi Bizonyítványt kapott

A MEMORY FOAM ELŐNYEI

Az emlékező hab (Memory Foam) matrac a felhasználóknak számos előnnyel jár. A legnyilvánvalóbb,

hogy csökkentett nyomás nehezedik a testre és a gerincre. Emellett a memória hab matracot használók

már klinikailag is bizonyították, hogy a használat során egyre több az alvásnak az a ciklusa amikor az

úgynevezett DELTA és Rapid-Eye Movement REM (ez a mély alvás, ilyenkor álmodunk) fázisa van, és a

(Non-Rapid-Eye-Movement, NREM) lecsökkent, így egy jobb minőségű, pihentetőbb alvást kapunk. Más

szóval, azt tapasztalhatjuk, hogy a memória hab matracon többet pihenünk kevesebb idő alatt , mint a

hagyományos rugós és habmatarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ilyenkor is különösen

hasznos lehet, mert hipoallergén, alapanyagának köszönhetően távolt tartja a háziporatkákat. Az

emlékező hab (Memory Foam) termékeket használók számára tehát jelentős előnyöketrejthet ez a

hab, különösen azoknak, akik vérkeringése nem kielégítő, fibromyalgiában, ízületi bántalmakban,

inszomniában (álmatlanság) vagy éppen csontritkulásban szenvednek.
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A TEMPUR vállalat története

A TEMPUR bemutatkozik Önnek. Az autentikus TEMPUR anyag csak társaságunk gyártóüzemében

készül, a saját anyagösszetétel alkalmazásával, melyet csak az emberek egy kis csoportja ismer. E

gyártási folyamat kizárólag a TEMPUR termékek gyártásánál kerül alkalmazásra. A TEMPUR olyan

termékekkel szolgál, amelyek nem károsítják életkörnyezetünket. A takaró anyagok teljesítik az Ökotex

100 szabvány követelményeit, és a matracokhoz használatos anyag pedig jóváhagyásra került a

független német LGA intézmény által, mint ökológiai szempontból megfelelő anyag. A TEMPUR

termékek az alkalmazott kezelések által ellenállnak az atkáknak és egyéb, a háztartásokban fellelhető

allergéneknek. A csodálatos TEMPUR anyag forradalmat indított el az alváskultúra területén és

bizonyította, hogy a matracnak nem kell keménynek lennie, vagy puhának, de lehet mindkettő. A

TEMPUR matracok pontosan alkalmazkodnak az Ön testéhez, ezzel gyakorlatilag megszüntetik a

fájdalmat keltő nyomáspontokat és csökkentik a test azon szükségletét, hogy állandóna forgolódjunk és

kényelmes, fájdalommentes pozíciót keressünk az alváshoz. A TEMPUR anyag ott lágy, ahol lágynak

akarjuk és ott kemény, ahol keménynek kell lennie. A nyomás egyenletes elosztódása az Ön ízületeire

és hátgerincére fájdalomenyhítő hatással van, de segíti a mély és nyugodt alvást is. A TEMPUR

matracok a tökéletes nyomáskiegyenlítődés rendszerét biztosítják, amely kényelmet, támaszt és

nyugodt alvást kínál.

A nyomáskiegyenlítődés fontos szerepet játszik az álmatlanság által okozott hát- és csípőfájdalmak,

fibrosis mialgin, artritidis és nyugtalan láb szindróma betegségek kialakulásában. A TEMPUR matrac és

a rugós matracok közti különbséget tudományosan dokumentálták és szemléltetően bizonyították

elektronikus mérőrendszerrel. Nyomásszenzorokkal ellátott elasztikus takarót csatlakoztattak a

számítógéphez és tesztelték, összehasonlították a nyomáskiegyenlítést. A két szemléltető illusztráció

mutatja, hogy mi történik, ha 90 kg testsúlyú egyén hátonfekve van a TEMPUR matracon,

összehasonlítva a jó minőségű rugós matracon történő fekvéssel. A mérések azt mutatják, hogy a

TEMPUR matracok esetében sokkal jobbak az eredmények, ami a testnyomás csökkentését illeti.

 

LÉPJEN BE A TEMPUR®  PÁRNÁK VILÁGÁBA!
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