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Matrac - Hideghab matracok

Medical Concept® Classic matrac

Méretek

80*200cm: 169900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

90*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

140*200cm: 354900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

160*200cm: 444900 Ft Akciós ár: 266900 Ft

180*200cm: 499900 Ft Akciós ár: 299900 Ft

200*200cm: 516900 Ft Akciós ár: 309900 Ft

Részletes leírás:

MEDICAL CONCEPT CLASSIC MATRAC

Medical Concept® Classic matrac egy kivételes kemény de formakövető matrac, amely az ergonómiai

igények figyelembevételével a lehető legpontosabb formakövetést és alátámasztást kínálja Önnek úgy,

hogy mindezek mellett a Medical Concept Classic matrac feszes, határozott komfortot nyújt. A Medical

Concept® Classic matrac egy átfogó és szakmailag a több évtizedes tapasztalat felhasználásával

megtervezett és megvalósított Medical Concept termékcsalád belépő tagja, ennek ellenéra ezonban

igazi megoldás lehet a gerinckímélő matracok között. A RelaXx Signum Hard matrac továbbfejlesztett

változatának érdekessége, hogy a matracbelső közepén egy úgy nevezett virtuális gerincoszlop

található, amely túl azon, hogy további rugalmasságot kölcsönöz a matracnak, a keresztirányú

számtalan levegőcsatornának köszönhetően páratlan belső levegő keringtetést eredményez a jobb

átszellőzés érdekében. A 7 ergonómiai szempontok alapján kialakított zóna gondoskodik a gerincoszlop
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megfelelő alátámasztásáról, tehermentesítésérő és az alvó test formájának maradéktalan pihenését

szolgálja.

A kivételes minőségben készülő Medical Concept logóval a vállrászekben hímzett 300gr/m2 töltőflízzel

steppelt TENCEL® matrachuzat egy igazi antiallergén megoldás, hiszen a nagy nedvszívő képességű és

természetes cellulóz rostokból készülő elemi szálak gyors szellőzést és száraz alvási klímát

kölcsönöznek minden egyes Medical Concept matracnak. A Medical Concept matracok Tencel huzata

végzár nélküli körkörös cipzárral készül, így a két huzatfél akár külön-külön is otthoni körülmények

között mosógépben 60°-on mosható

 

MEDICAL CONCEPT®  MATRACOK TÖRTÉNETE

Medical Concept matrac család, Medical Concept matracok a gerincmatrac kategóriában a gerinc

megfelelő alátámasztása és tehermentesítése érdekében lettek kifejlesztve, amely a RelaXx jól ismert

magyar matrac termékcsalád legújabb generációs termékcsaládjaként 2014-ben mutatkozik meg a

magyar és a nemzetközi matrac piacon. Ki ne ismerné hazánkban a RelaXx Signum és SenZone

Memory termékcsaládot, amely évek óta szakmailag és ergonómiailag átgondolt és mindenki számára

anyagilag is elérhető anatómiai matracokat kínálja Vásárlóinak és amelyek az elsők voltak egy sor olyan

probléma felismerésében és megoldásában, amire az az előtti matrac gyártók és fejlesztők nem

fordítottak kellő figyelmet és nem igyekeztek átfogó megoldást kínálni a felmerülő problémákra. Igen a

RelaXx Signum és SenZone Memory matracokkal kezdődött az az innovatív matrac fejlesztés, melynek

eredményekét elsőként találkozhattunk olyan matracokkal, amelyek hideghab kategóriában kétoldalas

komfortot nyújtottak, amely egy franciaágy méretű matracban két különböző komfortoldalt alakított ki

-és még számtalan apró, de fontos részlet került minden egyes RelaXx matracba.

A Medical Concept egy kicsit új megvilágításba helyezi az ergonómiát és határozott célkitűzései között

ismét a test egyenletes és még tökéletesebb alátámasztása, a gerincoszlop és a környező izmok

maximális tehermentesítése és éjszakai regenerációja a cél –ez úttal egészen új ismeretek birtokában

valóban kompromisszumok nélkül. A Medical Concept matraccsalád három különböző típusból áll és

mindegyikük valami újat kínál az ergonómiai matracok között. A Medical Concept matraccsalád Classic,

Premium és Luxus matrac típusai immáron nem ismernek kompromisszumot, ha gerincről és annak

egészséges alátámasztásáról van szó, hiszen a mindhárom matrac típus belső magját alkotó hideghab

rétegek között egy dinamikus, dupla hullámformára vágott rugalmas virtuális "gerinc" fut végig alattunk

a matrac teljes szélességében. A speciális vágási formának köszönhetően a matracmag középső

részében elhelyezett "virtuális gerincoszlop" kialakítása, íve és görbületei tökéletesen tükrözik le a

gerincoszlop kettős "S" alakját, így rugalmasságban és formakövetésben a maximumot várhatjuk el

minden egyes Medical Concept matrac típustól.

A jól ismert RelaXx Signum matracok tovább gondolásával, áttervezésével és újra fogalmazásával új

korszak nyílik tehát a matracok piacán, hiszen normál hideghabokból készülő matracok között aligha

találunk megfelelőbb terméket gerincünk éjszakai regenerációjához. Minden egyes Medical Concept

matracban a gerincoszlop tökéletes formakövetésén túl két különböző mélységű vállzónát találunk, így

normál testalkat és az átlagostól eltérő vállszélesség esetén is egyaránt megoldást találunk. A Medical

Concept matracok virtuális gerincoszlopát alkotó nagyrugalmasságú és feszes hideghab elem a
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formakövetésen túl egyéb, nagyon fontos szerepeket is kap, hiszen a dupla hullámvágásnak

köszönhetően a matrac egészének dinamikája az eredeti Signum matracokhoz képest jelentősen

megváltozott, rugalmasabb alátámasztást és precízebb formakövetést kapunk. A virtuális gerincoszlop

további nagyon fontos szerepe, hogy a dupla hullámvágásnak köszönhetően a matrac belső

szerkezetében keresztirányú levegőcsatornák alakulnak ki, melyeken keresztül a matrac belső

szerkezete több száz ponton találkozik a külvilággal, egyedülálló klimatizációs tulajdonságot biztosítva

minden egyes Medical Concept matracnak.

Medical Concept Classic anatómiai matrac A jól átgondolt és tudatosan felépített Medical Concept

matrac rendszer Classic, Premium és Luxus matracok minden egyes típusa egy kicsit többet nyújt az

előtte lévőnél, így míg a Medical Concept Classic matrac virtuális gerinc betéte egy egyenes vonalat

alkotva, tulajdonképpen az eredeti RelaXx Signum matrac kicsit továbbgondolt változata, addig a

Medical Concept Premium típusnál már a virtuális gerincoszlop valóban a gerinc formáját követi,

valóban két különböző mélységű vállzónát találunk a matracban és valóban minden kényelmet és

komfortot megkapunk, ami csak egy ilyen adottságokkal bíró matractól elvárható. Sőt! A Medical

Concept Luxus típusa a csúcsok csúcsát célozta meg és igyekezett minden olyan piaci igényt figyelembe

venni és teljesíteni, amit csak napjaink vásárlói egy forradalmi matraccal szemben támasztanak:

kiemelkedő matrac vastagság, beépített virtuális gerincoszlop, dinamikus habrugós kényelmi

alátámasztás és a különleges és egyedülálló VisCool memoryfoam réteg minden Medical Concept Luxus

matrac tetején, amely nem melegszik, nem fülled, mégis a memoryfoam összes jó tulajdonságát

magában hordozza.

 

A MEGFIZETHETŐ INNOVÁCIÓ

A Medical Concept matraccsalád tehát egy teljes és átfogó koncepciót kínál mindazoknak, akik törődni

szeretnének gerincük egészségével, akiknek fontos az éjszakai pihenés és a tökéletes regeneráció,

akiknek fontos a később esetlegesen kialakuló gerincbetegségek megelőzése. A Medical Concept

Classic, Premium és Luxus matrac típusai tehát választ kínálnak mindenkinek, hiszen az egyszerűbb és

bárki számára könnyen elérhető Classic típus után a leginnovatívabb formavágáson túl a Medical

Concept Premium és Luxus matracokban minden olyan korszerű elem megtalálható, amit napjaink

alapanyagai és a formavágási technológiák és az innovatív tervezés lehetővé tesznek. A RelaXx Signum

és SenZone Memory termékek után tehát ismételten új utat nyit a matracok fejlesztésében a magyar

RelaXx matrac márka és az eddigi vásárlói tapasztalatokat kiértékelve, a sikeres termékek legfontosabb

és leghasznosabb tulajdonságait tovább gondolva ismét új irányt mutat Magyarország és Európa

innovatív matracgyártásának.

A Medical Concept termékcsalád ergonómiai kialakításán túl a matracok higiéniája továbbra is nagyon

fontos szempont, hiszen napjaink túlterhelt világában a tisztaság és az alváshigiénia fenntartása egyre

nagyobb kihívást jelent a családoknak, a légszennyezés, a szálló porok gyakori túlzott koncentrációja,

az egyes anyagokkal szembeni túlérzékenysége és az allergiás panaszok elszaporodása különösen

indokolttá teszi a megfelelő minőségű matrachuzatok használatát. Ezen szempontok már az első

generációs RelaXx matracok esetében is kiemelt figyelmet kaptak és nincs ez másképpen a Medical

Concept termékcsalád esetében sem, hiszen a kiváló minőségű, légáteresztő és kiemelkedő
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klimatizációs tulajdonságokkal bíró Tencel funkcionális textília még mindig napjaink legfinomabb és

legjobb minőségű alapanyagai közé tartozik. Minden Medical Concept matrac tehát Tencel alapanyagból

készül és a matrachuzat a körkörös cipzár segítségével levehető, a két huzat fél egymástól

szétválasztható és akár külön-külön is háztartási körülmények között mosógépben 60C°-on mosható.

 

MEDICAL CONCEPT GARANCIA

Magyarországon a A MEDICAL CONCEPT® MATRAC termékekre egységesen 10 év értékcsökkenő vagy

degresszív garanciavállalás érvényes. Az értékcsökkenő garanciavállalás annyit takar, hogy a 10 év

garancia a matrac használati értékének megfelelően megbontásra kerül és a 2 év teljes körű

garanciavállalás után a 3. használati évtől 70%, a negyedik használati évtől 60% (és így tovább) a

garanciavállalás mértéke, a fennmaradó értékszázalék, mint vásárlói önrész jelentkezik. Így egy matrac

?amennyiben garanciális esemény áldozatává válik pl. a 4. használati évben és a szervíz jelentése

alapján az egy jogos garanciális igény, akkor a termék eredeti árának 40%-os befizetésével a Vásárló

egy új matracot kap és a garanciavállalás kezdődik az elejétől.
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