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Matrac - Vákuummatracok

Best Dream Wools matrac

Méretek
80*200cm:
90*200cm:
100*200cm:
140*200cm:
160*200cm:
180*200cm:
200*200cm:

99900 Ft
119900 Ft
129900 Ft
179900 Ft
199900 Ft
229900 Ft
249900 Ft

Akciós
Akciós
Akciós
Akciós
Akciós
Akciós
Akciós

ár:
ár:
ár:
ár:
ár:
ár:
ár:

79900 Ft
89900 Ft
99900 Ft
139900 Ft
159900 Ft
179900 Ft
199900 Ft

Részletes leírás:
Best Dream Wools
A Best Dream Wools matraca ott lehet a legkedveltebb, ahol a feszes tartás mellett fontos a felhasznált
alapanyagok -100% merino gyapjú és pamut- természetessége. A Wools az egyik legkedveltebb akciós
vákuum matrac, ami egészségpénztárra is 100%-ban elszámolható. Ha fontos a kedvező matrac ár, és
a hosszú élettartam, a Wools termékben mindezt megtalálja.Webáruházunk egyik legnépszerűbb
matraca.
Matracmag:
A matrac belső anyaga az újonnan kifejlesztett csúcsminőségű Biocell hideg hab, amely rugalmassága
révén kellő tartást ad a testnek, mégsem kényelmetlenül kemény, hogy elnyomja az izmokat vagy a
vérkeringést. A merino gyapjú réteg természetes összetételének köszönhetően sok egészségügyi,
gyógyhatású előnnyel rendelkezik.
Összefüggő, molekuláris szerkezetének köszönhetően kitűnően engedi ki, szívja magába a levegőt,
majd szellőzőnyílásain keresztül elvezeti a test által leadott nedvességet.
Ebből a különleges anyagból ortopéd szakemberek segítségével fejlesztették ki ezt a tökéletesen
formatartó matracot, mely ideális nyugalmi helyzetet teremt a testnek és teljes kényelmet biztosít.
Matrachuzat:
A Wools vákuummatrac egyik oldalán elhelyezkedő Merino gyapjú réteg kiváló klimatizációs és
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egészségmegőrző tulajdonságokkal bír, a gyapjú gyógyító hatása évszázadok óta ismert.
Pozitív tulajdonságai miatt a len még napjainkban is nagyon kedvelt textilipari alapanyag. Nagy
nedvszívó képességének köszönhetően képes azonnal felszívni és elpárologtatni a folyadékot, a hő és
nedvesség gyors megszüntetésével. A len frissességét és kényelem érzetét mindenhol elismerik. Nem
okoz allergiát, mert elősegíti a hő és nedvesség természetes cseréjét. Antisztatikus, vagyis visszatartja
az elektrosztatikus töltéseket.

Matracvédő javasolt!
Matracvédő használata javasolt minden fix -nem levehető- matrachuzat esetén, így a Wools
vákuummatrac esetében is. A matrac egyik oldalán elhelyezkedő merino gyapjú réteg nem -vagy csak
körülményesen- tisztítható. Használjon minden esetben könnyen mosható, antiallergén, sarkain
gumifülekkel rögzíthető matracvédőt, hogy elkerüljük matrachuzatunk idő előtti elszennyeződését.
Tekintse meg higiéniai matracvédő kínálatunkat itt.

Mi az a vákuummatrac?
A vákuummatrac -legyen az normál hab vagy éppen memory, emlékezőhab matrac- tulajdonképpen
egy csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába behúzva egy többtonnás préssel lassan
összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt a matracmag cellái közül. A vákuummatrac csomagoló
fóliáját ezután két oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva a levegő visszaáramlását. Henger
alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják.
A vákuummatrac esetében is, mint minden habmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti
formájára igyekszik visszaállni minden esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét
levegővel telítődnek és mintegy 20-24 óra alatt vákuummatracunk ismét eléri eredeti formáját, alakját
és használati tulajdonságát.
Fontos megjegyezni, hogy egy vákuummatrac önmagában se nem jó, se nem rossz jelző, csupán egy
csomagolástechnika. A matracok minőségét -így a vákuummatracok minőségét is- a felhasznált
alapanyagok fajsúlya, tisztasága és minősége fogja jelenteni.
Matrac Guru: Best Dream Wools matrac az egyik legnépszerűbb gyapjú téli-nyári oldalas vákuum
matrac, vákuummatrac a MatracGuru matrac webáruház kínálatában.
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