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Méretek

80*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

90*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

140*200cm: 289900 Ft Akciós ár: 229900 Ft

160*200cm: 369900 Ft Akciós ár: 289900 Ft

180*200cm: 379900 Ft Akciós ár: 299900 Ft

Részletes leírás:

 

Signum HR Climatic matrac

 

Signum HR Climatic matrac egy új termék 2017-ben a RelaXx - Medical Concept matraccsaládban, ami

lényeges módosításokat tartalmaz az eredeti Signum matracok világához képest. A legfontosabb

változás az új Signum HR CLimatic matracban az alapanyagok változása, hiszen az eddig is jó

minőséget képviselő N30 és N40-es habok kerültek átváltásra és a legjobb minőségű az Eurofoam

által gyártott HR 35 és HR 43 alapanyagok adják a kétoldalas matrac lelkét. A normál habokkal

szember a HR habok rugalmasabbak, dinamikusabbak, nagyobb fajsúlyuknak köszönhetően hosszabb

élettartamúak, nyitott cellaszerkezetük által sokkal légáteresztőbbek. A Signum matracnál már jól

megszokott 20cm matracmagasság és a kétoldalas kialakítás a Signum HR Climatic matracban is

természetesen visszaköszön annyi változtatással, hogy az eddigi szimmetrikus 9-9cm vastagságból álló

két különböző oldal asszimmetrikussá alakult méghozzá úgy, hogy a lágyabb HR35 hideghabból álló

komfortoldal 10cm vastagságú lett, míg a feszesebb R43-as komfortoldal 8cm vastagságot kapott. A

megváltoztatott szimmetria jelentősége, hogy a lágyabb és ezúttal vastagabb oldala a matracnak

jobban érezhetően lesz lágyabb, mint a keményebb oldal, ellentétben az eredeti Signum matracokkal a
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matrac két különböző komfortoldala között nagyobb, jobban érezhető különbség

 lett.

 

 

További módosítás, hogy az eredetileg egyforma vállzónák is megváltoztak méghozzá úgy, hogy a

matrac egyik végén található vállzóna-rész a matrac mindkét oldalán (tehát a lágyabb HR35 és a

keményebb HR43 oldalon is) mélyebb és elnyújtottabb kialakítással készül, így a szélesebb vállal

rendelkezők és az átlagosnál alacsonyabb vagy magasabb személyek is jobban tudják majd élvezni a

szélesebb és mélyebb teret engedő vállzónát. A Signum HR Climatic tehát egy igazi 21. századi

csúcstermék lett az eredeti és közel egy évtizede sikeres Signum matracok minden tudásával,

felszereltségével és kiegészítve a fentebb már vázolt egyedülálló extrákkal. A Signum HR Climatic

matracon is természetesen a RelaXx és Medical Concept matracokon már jól megszokott Tencel

matrachuzat található, amely zippzár segítségével két huzatféllé zippzárazva mosógépben, otthoni

körülmények között is 60C°-on mosható.
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