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Matrac - Fedőmatracok

Aloe 60 T6 fedőmatrac
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Részletes leírás:
ALOE 60 T4 fedőmatrac

Kivételes sűrűségű Aloe T6 fedőmatrac 60kg/m3 fajsúlyú memory alapanyagból készül, így feszesebb
tartást, hosszabb élettartamot és pontosabb, határozottabb alátámasztást biztosít.
Aloe T6 fedőmatrac 60 T6 fedőmatrac 6cm vastagságú és nagy tömegsűrűségű 60kg/m3 memory foam
alapanyagból készült topper. Centiről-centire követi a test minden ívét és hajlatát, egyenletesen
eloszlatja a keményebb fekvőfelületek által okozott túlzott nyomáspontokat így tehermentesítve testünk
minden matraccal érintkező négyzetcentiméterét. A fedőmatracok matracunkat komfortosabbá teszik,
lágyabb felszínt hoznak létre, így kényelmesebb, feszültségmentesebb és mélyebb alvás jöhet létre. A
hazai és a nyugat-európai átlagosan elfogyadott 50kg/m3 minőséget is meghaladó 60kg/m3 sűrűségű
emlékezőhab minden igényt kielégít. A 60kg/m3 memory foam: tömör, formastabil és rendkívüli
mértékben megváltoztatja matracunk komfortját. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 6 cm vastag
memóriahabos fedőmatrac már jelentős komfortváltozást eredményez a matrac felületén, az ennél
vastagabb memóriahabos fedőmatracok még komfortosabbak, még mélyebbre engedik be a testet a
matracba. Aloe 60 fedőmatracok, matrac topper 4cm vastagságban is elérhetők.
A matrac huzat:
A cipzár segítségével levehető és Aloe Vera impregnálással ellátott pamut matrachuzat egy kicsit
közelebb hozza a természetet és a növények gyógyító hatását. Az Aloe Vera bőrnyugatótó hatása, a
sejtregenerációban betöltött szerepe, valamint az Aloe Vera szépségápolásban betöltött szerepe
évezredek óta közismert. A huzat antiallergén és háztartási körülmények között gépi úton 60C-on
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mosható.
Élettani hatások:
Az emlékező hab (Memory Foam) fedőmatrac 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
előnyöket rejthet ez a hab, különösen azoknak, akik vérkeringése nem kielégítő, fibromyalgiában,
ízületi bántalmakban, inszomniában (álmatlanság) vagy éppen csontritkulásban szenvednek.
Hazánkban a legismertebb fedőmatrac a tv reklámokból jól ismert Dormeo Renew fedőmatrac vagy az
elsőként a világon emlékezőhab terméket gyártó Tempur fedőmatracok.
Tanács:
Fontos! A saját érdekében ne vásároljon olyan emlékezőhab terméket, amelynek származásában nem
biztos, amelynek eredetéről, összetételéről, fajsúlyáról és egyéb a termékhez szorosan tartozó
tulajdonságokról nem kap megfelelő és kielégítő felvilágosítást. Memoryfoam termékeknél -így a
fedőmatracoknál is- kerülje az olyan terméket, termékeket, amelyek fajsúlya a szakmai normák által
elfogadott értékeket nem éri el.
Ne használjon fedőmatracot tönkrement, kifeküdt, szerkezetileg sérült matracon, mert tulajdonságainál
fogva a fedőmatrac az elvárt igénynek nem fog megfelelni. A sérült, kigödrösödött matrac tényleges
felületi komfortjának kialakítása-megoldása a termék cseréjében rejlik. A köiödrösödött matrac a
felületjavító alatt is "gödrös" marad, bár a felülete érzékelhetően lágyabb lesz, ergonómiai szempontból
nem fog megfelelő alátámasztást, formakövetést nyújtani.
Miért is az az emlékezőhab?
Memory FoamMemory hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus poliuretánból készült. Ennek az oka,
hogy hőmérséklet-érzékeny, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll
a változásnak) van, míg a magasabb hőmérsékleten hajlamosabb a nagyobb rugalmasságra. Emellett
nyomásra érzékeny. Ez azt jelenti, hogy a memória hab matrac vagy matracfeltét (topper/felületjavító)
felület képes a testvonal követésre milliméter pontosan, mondhatjuk úgy is, hogy az „öntőminta” (a
segítség ebben a test hője) az maga a test formájai, miközben lehetővé teszi, hogy minden helyen
egyenletesen támassza alá a testet, hogy a nyomáspontokból adódó nyomáskülönbségek a legjobban
eloszlatásra kerüljenek. A test legnagyobb nyomás kifejtő pontjai: a váll, csípő, térd, és a fej.
NASA Memory FoamAz első ismert Memory habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA
űrrepülőgép üléseihez, hogy megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és
leszállás közben. Ez soha nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat
amit ma találunk az üzletekben. Ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban a gyártók
folytatják az örökséget, amit a NASA elkezdett fejleszteni.
Ami igazán előtérbe hozta a memória hab fejlesztését az az volt, amikor a NASA úgy döntött, hogy
kiadja a technológiai fejlesztését a „nagyközönség” számára és kereskedelmi használatra. A legtöbb
vállalat a hosszú fejlesztési folyamat miatt számos akadályba ütközött, amit képtelen volt legyőzni, de
az egyik cég, Fagerdala World Habok Svédország fennmaradt, és megteremtette az első használható
memória habot. 1991-ben megalkották a Tempur-Pedic márkát és céljuk, hogy a világon először
kereskedelmi forgalomba hozzák az első sorozatot a memory hab matracok közül. A többi, ahogy
mondani szokás, már történelem. Az 1990-es évek végén, más gyártók is elkezdték a fejlesztéseket a
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memória habmatracok tekintetében.

Kivételes nagy tömegsűrűségű Aloe T4 memóriahabos fedőmatrac 60kg/m3 sűrűségű memory
alapanyagból készül. Aloe 60 fedőmatracok, matrac topper 6cm vastagságban már nagyon kényelmes,
süppedős, igazi memory foam kényelmet nyújtó megoldás.
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