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Matrac - Memory matracok

LeVital® Perfect Contour TOUCH

Méretek
80*200cm:
90*200cm:

179900 Ft
179900 Ft

Akciós ár:
Akciós ár:

139900 Ft
139900 Ft
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140*200cm:
160*200cm:
180*200cm:
200*200cm:

319900
339900
349900
379900

Ft
Ft
Ft
Ft

Akciós
Akciós
Akciós
Akciós

ár:
ár:
ár:
ár:

249900
269900
279900
299900

Ft
Ft
Ft
Ft

Részletes leírás:

LEVITAL PERFECT CONTOUR HR 40/36 hideghab + hűsítő
GELFOAM
Kicsit lágyabbra varázsoltuk Önnek a Levital Perfect Contour matracot. Levital Perfect Contour Touch
HR matrac a HR 35/30 high resilience hideghab tartómagnak köszönhetően egy kicsit lágyabb,
komfortosabb alátámasztást biztosít, mint az eredeti Perfect Contour matrac. A speciálisan formavágott
alsó tartóban, a kivételes minőségű HR 40/36 minőségű hideghab komfortréteg és a matrac felületén
található 25mm gelfoam alapanyag a csúcs minőség felé repíti a terméket természetesenem még
mindig a megfizethető árkategóriában. Levital Perfect Contour Touch matrac hűsítő gélhabbal a
komfortrétegben. Az USA-ban és az Európai Unióban is szabadalmaztatott Levital System eljárással
készülő Perfect Contour Touch matrac a Levital termékcsalád kicsit lágyabb viszkoelasztikus változata
és minden olyan tudást technikai megoldást és előnyt magában rejt amit csak a 21. század
technológiája lehetővé tesz. Sőt! A speciális Adaptive Cutting System vágási technológiának és az
éveken át tartó kísérletek eredményeként megalkotott Levital System matrac minden olyan problémát
megold, amellyel csak a matracgyártók és a Vásárlók az elmúlt évtizedekben találkozhattak.
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A 22cm + matrachuzat vastagságú PERFECT CONTOUR matracban -hasonlóan a Levital System Perfect
Sense matrachoz- az alsó tartóhab réteg itt is a már említett speciálisan formavágott habrugós
rendszerből áll, amely képes a rá nehezedő terhelést felismerni és a terhelés függvényében a megfelelő
ellenállási erőt kifejteni ahhoz, hogy -bármilyen testsúlyú vagy testalkatú is legyen a Levital Perfect
Contour matrac felhasználója -megfelelő ergonómiai alátámasztást kapjon. A progresszív alátámasztás
a legkülönbözőbb testsúlyok és testalkatok esetén is érvényesül, hiszen a hagyományos 5-7 ergonómiai
zónára tagolt matracokkal ellentétben a Levital System matracok intelligens alátámasztása semmilyen
más ergonómiai megoldáshoz nem hasonlít a piacon található hideghab matracok közül.

LEVITAL GÉLHAB SZERKEZETE
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A felső HR hideghab és GELHAB kombinációjából készülő 5cm vastag komfortréteg alatt a Levital
Perfect Contour matrac alsó tartó bázisa - hasonlóan a Perfect Sense matrachoz- egy HR 35/36
tömegsűrűségű speciálisan formavágott hideghab bázisból áll, amely megfelelő feszességével és
szabadalmaztatott kialakításával felelős lesz majd a progresszív alátámasztásért, a dinamikáért és nem
utolsó sorban a térhálóban elrendezett habrugók közötti kereszt- és hosszirányú levegőcsatornáknak
köszönhetően páratlan cirkulációt és tökéletes szellőzést biztosít. A dinamikusan és terhelés függően
elmozduló habrugók között található alacsonyabb tartó elemek hálóként szövik át a matracmag belsejét
a térhálóban elrendezett habrugók között, így könnyebb testsúly és kisebb terhelés esetén nem is
lépnek interakcióba; kellemes, határozott mégis kényeztetően kellemes komfortot kapunk. A növekvő
testsúly hatására a nagyobb és magasabb habrugók benyomódásával egyidejüleg fokozatosan lépnek
be a már említett alacsonyabb tartó elemek, így nagyobb terhelés esetén is pontos formakövetést,
határozott ellenállást és ergonómikus alátámasztást kapunk. (lásd: LeVital movie a lap alján)
A Levital Perfect Contour matrac felső 5 cm vastag komfort rétege két különálló rétegből áll. Míg a 25
mm vastag 50/36 tömegsűrűségű HR hideghab réteg a megfelelő feszességről, a rugalmasságról és a
tökéletes légáteresztésről gondoskodik, addig a matrac fekvőfelületén található 25 mm gélhab a
viszkoelasztikus élményért, a tökéletesen precíz formakövetésért és a kellemesen hű alvási klímáért
lesz felelős. De mi is az a gélhab. A gélhab ( gelfoam) egy speciálisan az alvásipar számára fejlesztett
alapanyag, amely a hagyományos emlékezőhabokkal szemben számtalan olyan előnyös tulajdonsággal
bír, amely az alvási komfortot hivatott fokozni. Egyik ilyen tulajdonsága a magas tömegsűrűség,
amelynek köszönhetően hosszabb élettarta és lassabb avulási görbe figyelhető meg. A kiváló elasztikus
és biomechanikus tulajdonságának köszönhetően kifejezetten alkalmas a nyomáspont nélküli
egyenletes
teherelosztásra,
a
megnövekedett
nyomáselosztó
képességnek
köszönhetően
feszültségmentesebb, kevesebb forgolódással járó pihentető alvás jöhet létre. A gélhabok legfontosabb
és legjobb tulajdonsága azonban a hőmérséklet- és páraszabályozó képességében rejlik. A poliuretán
habban rejlő gélszemcsék kiváló hővezető képességének köszönhetően a gélhab felőletek elvezetik a
test hőjét, így a gélhab termékek nem melegednek fel a kívánt mértéknél jobban, kellemes klimatika és
az átlagosnál lényegesen jobb légáteresztő képesség jellemzi.
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MINDIG A PROBLÉMÁK

A nagy sikerű RelaXx és Medical Concept saját fejlesztésű matracainkon túl lassan 5 éve dolgozunk egy
olyan matrac megfogalmazásán és szabadalmaztatásán, ami foradalmasíthatja az alváskultúrát. A
Levital matrac az Európai Únióban és az Egyesült Államokban is szabadalmi oltalom alatt álló termék és
hamarosan négy különböző típusból fog állni és nagyon fontosnak gondoltuk végig, hogy olyan
árfekvésbe kerüljön a termék, ami a magyarországi fogyasztók számára is túlzott erőfeszítés nélkül
megfizethető. Egy olyan matracot készülünk tehát bemutatni, amely a világon egyedülálló. A LeVital®
matraccsalád ráadásul egy magyar szabadalom, így különösen büszkeség egy ilyen termék bemutatása.
A LeVital® matrac szabadalom és koncepció lényege, hogy a hagyományos és különböző tulajdonságú
hideghab alapanyagok megfelelő elrendezésével -Smart Layer Position (SLP), a szigorúan szakmai
szempontok szerint megválasztott rétegenként eltérő keménységű és tömegsűrűségű hideghab rétegek
megfelelő megválasztásával, arányával, pozícionálásával és az egészen egyedi vágástechnológiának
köszönhetően (Adaptive Cutting System) olyan matrac jöhetett létre, amely megoldja azokat a
problémákat, amelyekkel a matracgyártók és a Vásárlók is évtizedek óta küzdenek. Hogy mik is ezek a
problémák? Lássuk csak!
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Az alap probléma mindig a különböző testsúlyból és a különböző testalkatból adódik, hiszen ezen
tulajdonságok miatt szinte mindenkinek különböző matracra lenne szüksége. Lágyabbra a könnyebb
testalkatúaknak, extra vállzónára a szélesebb vállúaknak, keményebbre a kicsit termetesebb
Vásárlóknak, egészen feszes matracra a 120kg fölötti Vásárlóközönségnek, de természetesen még egy
franciaágyon belül is többnyire két külön matrac lenne a megfelelő választás, hiszen a párok között is
általában nagyobb a testsúly-különbség, mint 15-20%, ami természetesen ergonómiai szempontból két
különböző alátámasztást indokolna.
A következő probléma a változás. Tekintettel, hogy egy kicsit jobb minőségű matrac élettartama 10-12
év, így az esetek többségében ezen időszak alatt változások állhatnak és (többnyire) állnak is be:
testsúlyban, komfortérzetben, egészségi állapotban, az egyes nyomáspontok érzékenységében (pl.
csípőízület), stb. Ezt egy hagyományos matrac nem képes lekövetni, nem fog alkalmazkodni a
megváltozott terheléshez, hiszen mindegyik matrac olyan amilyennek megvettük legfeljebb az évek
során már kisebb-nagyobb mértékben veszített tartásából.
A harmadik gond évtizedek óta az ergonómiai zónákkal merül fel, hiszen az 5-7 ergonómiai zónával
kialakított matrac zónáinak elrendezése a különböző testmagasságok esetén többnyire nem a megfelelő
helyre esik, így nagyobb magasság-különbségek esetén például az a helyzet is előállhat, hogy a
"tudományosan" kialakított lágyabb vállzóna, derékzóna alá vagy éppen fölé kerül a felhasználó vállvagy medencerésze.
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A LEVITAL MATRACCSALÁD ÍGÉRETE
A LeVital® matraccsalád ellenben minden esetben alkalmazkodik minden testsúlyhoz, minden
testalkathoz, minden magassághoz és minden változáshoz. A speciális Adaptive Cutting System (ACS)
vágástechnológiával kialakított belső szerkezet érzékeli a terhelést és egészen kivételes módon könnyű
testsúly esetén kellemesen lágy, de határozott komfortot biztosít, míg magasabb testsúly esetén a
folyamatosan belépő egyre nagyobb ellenállásnak köszönhetően egy a testsúlyhoz igazodó
meglehetősen masszív alátámasztással találjuk szembe magunkat.
A különböző tulajdonságú rétegeknek és a speciális vágási rendszernek köszönhetően létrejövő sűrű
elrendezésű, de különböző magasságú tartó blokkok folyamatosan a terhelés függvényéven lépnek be
az alátámasztásba, így míg könnyebb testsúly esetén csak a magasabban elhelyezkedő lágyabb elemek
segítik az alátámasztást, addig az egyre nagyobb testsúly függvényében az alacsonyabb blokkok és a
feszesebb rétegek folyamatosan kapcsolódnak be az alátámasztás mechanizmusába.
Az egészséges alvás szerves része a száraz higiénikus alvási környezet, amihez a matrac belső
szerkezetének szellőzése is elengedhetetlen követelmény. A LeVital® matracok tartó blokkjai között
kialakított páratlanul mély és térhálóban elrendezett szellőzőjárataiban a levegő akadálymentesen
áramolhat a matrac belsejében szinte minden irányban.
A LeVital® termékcsaláddal tehát olyan ígéret áll előttünk, ami forradalmasíthatja a matracgyártást,
amely megoldhatja az évtizedek óta fennálló alapvető ergonómiai problémákat és a különböző testi
adottságokból eredő anomáliákat, amelyre minden jel szerint a hagyományos matracgyártás eddig nem
volt képes: egy matrac mindenkinek.
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