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Matrac - Memory matracok

Swiss Dream Memory Classic 12+4 matrac

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

89900 Ft
99900 Ft
119900 Ft
139900 Ft
149900 Ft
189900 Ft
199900 Ft

Akciós
Akciós
Akciós
Akciós
Akciós
Akciós
Akciós

ár:
ár:
ár:
ár:
ár:
ár:
ár:

69900 Ft
79900 Ft
89900 Ft
109900 Ft
119900 Ft
149900 Ft
159900 Ft

Részletes leírás:

Swiss Dream Memory Classic 12+4
A Swiss Dream Memory Classic egy kicsit a feszesebb emlékezőhab élményt kínálja a memóriahabos
matracok között. Amatracban szintén a kifogástalan minőségű 50kg/m3 emlékezőhab, memory
alapanyag kerül felhasználásra. A Memory Classic 12+4 emlékezőhab matrachoz tartozó matrac
rendelés ár a matracpiacon az ár és érték arányt tekintve nagyon kedvező matrac ár.
A matracmag:
Swiss Dream Memory Classic 12+4 szendvics-szerkezetű emlékezőhab matrac alapanyaga a normál
hideghab tartómagon túl a kor legkorszerűbb alapanyagának tartott memoryfoam vagy más néven
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emlékezőhab alapanyag.
A Memoryfoam:
A nagy sűrűségű 50kg/m3 emlékezőhab a páratlan komfortot és a hosszú élettartamot kölcsönöz
matracának. A tartómag kialakítása és az 4cm emlékezőhab réteg tökéletes összhangban van
egymással és igazi emlékezőhab-élményt teremt anélkül, hogy gipszágy-effektus jelentkezne.
Matrachuzat:
A kiváló klimatizációs tulajdonságú és kitűnő légáteresztő képességű Tencel® elasztikus dupla-huzat
cipzárral levehető és gépi úton mosható. A körkörös cipzár előnye, hogy a két matrachuzat-fél
egymástól szétválasztható, így a nagyobb méretű matracok huzatai is általános háztartási mosógépben
moshatók.
Mi az emlékezőhab?
A RelaXx SenZone Memory matrac emlékezőhab rétege egy különleges memory hab -memoryfoam,
vagy visco foam-, amelynek a keménysége a testünk hőmérsékletétől függően változik, az emberi
testtel való érintkezésénél megpuhul. Köszönhető ez annak a hatásnak, hogy nehezen nyeri vissza
eredeti alakját, ezért nevezzük „Memory habnak”. Tulajdonságának köszönhetően segít egyenletesen
szétosztani az emberi szervezetre ható nyomást. Nagyon pozitív hatással van a vérkeringésre és
stabilizálja az emberi test optimális helyzetét.
Mi a TENCEL® szál?
A Tencel szövet szálai a természetből erednek, a fa rostjaiból nyerik ki őket. Előállítása során nem
használnak növényvédő szereket, és semmilyen más, potenciálisan veszélyes vegyi anyagokat, ezért
bizonyíthatóan környezetbarát. Független vizsgálatok kimutatták, hogy nedvszívó képességének és
bőrbarát tulajdonságainak köszönhetően a TENCEL® jelentős mértékben javíthatja az érzékeny bőrűek
életét. Jó nedvszívó és nedvesség optimalizáló hatásának köszönhetően kiváló nedvesség szállítási és
hűtési tulajdonságokkal rendelkezik.
Matrac és memory matrac, memóriahabos matrac, emlékezőhab matrac egy helyen! Memory foam
matrac akció a MatracGuru matrac webáruház honlapján

Emlékező hab
Memory Foam - Azt mondják, hogy memory visco elasztikus hab a legnagyobb áttörést jelentette az
alvásiparban, amióta a Marshall rugók (zsákrugók) bevezetésre kerültek a matracokba 1925-ben.
Köztudott, hogy az iparágon belül jelenleg a memória hab a legjobb nyomás mentesítő alapanyag.
Használja ezt az információt, tanulmányozza mélyrehatóan, hogy pontosan tudja milyen előnyöket
hordoz a memória hab használata és hogyan működik, milyen további előnyök származhatnak ha
rendszeresen alszik egy memória hab matracban.
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
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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
memória habmatracok tekintetében.
Az emlékező hab (Memory Foam) matrac 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 előnyöketrejthet ez a
hab, különösen azoknak, akik vérkeringése nem kielégítő, fibromyalgiában, ízületi bántalmakban,
inszomniában (álmatlanság) vagy éppen csontritkulásban szenvednek.
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