ALTEZA TALALAY
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VOĽBA MATRACA PODĽA
VÝŠKY POSTAVY
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TESTOVÁNO

ALTEZA je jediný matrac na našom trhu, pri ktorom si
môžete zvoliť jadro matraca podľa výšky postavy. Tri varianty
rozdielneho rozsahu zónovania vám zaručia oporu tela presne
v miestach, kde je to najviac potrebné.

KING

ELEANOR HYBRID

PILATIS

RAYON

ALTEZA TALALAY

ramenná časť
(kolená)
oblasť krížov

312

166

bedrová časť

oblasť krížov

kolenná časť
(ramenná)

416

166

312

ALTEZA
TALALAY

Prerezávanie jadra profil „A” pre výšku postavy 160 až 170 cm .
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Prerezávanie jadra profil „B” pre výšku postavy 171 až 185 cm.
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364
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detail jadra matraca ALTEZA TALALAY
Výprerezávanie jadra profil „C” pre výšku postavy nad 185 cm. Možné objednať len pre matrace s minimálnou dĺžkou 210 cm.

A. POŤAH MATRACA ALTEZA TALALAY
Tento poťah vyniká eleganciou, jemnosťou a je veľmi príjemný na dotyk.
Vlákno z prírodného hodvábu obsahuje podobné bielkovinové látky ako
ľudská koža, a preto na ňu blahodarne pôsobí. Vlákno navyše odoláva
mikroorganizmom a nevyvoláva žiadne alergické reakcie. Prírodný hodváb je
doplnený prírodným bambusovým vláknom s antibakteriálnymi účinkami.

B. TVAROVÉ DUTÉ VLÁKNO HOLLOW-FILL
Duté vlákno je upravené silikónovaním, čo mu dodáva výnimočnú
nadýchanosť a nezľahavosť. Nadštandardná hmotnosť vlákna 300 gramov na
m² tak umocňuje celkový komfort matraca.

C. SPODNÁ TKANINA ELASTAN
Vysoko elastická tkanina spoluvytvárajúca elasticitu celého poťahu je
neodmysliteľná pre maximálne využitie tvarových vlastností jadra
matraca. Tkanina súčasne chráni jadro matraca proti znečisteniu.

detail poťahu matraca ALTEZA TALALAY

VLASTNOSTI MATRACA ALTEZA TALALAY
Matrac ALTEZA TALALAY bol vytvorený s cieľom zabezpečenia správneho
zónovania jadra v pomere k individuálnej výške užívateľa. Vďaka trom verziám
zónovania matrac umožňuje ideálnu podporu tela v anatomicky správnej polohe.
Z tohto dôvodu treba pri výbere matraca zohľadniť výšku užívateľa. V ponuke
máme tri verzie: A,B a C, pričom verziu profilu „C” je možné objednať len u
matracov s minimálnou dĺžkou 210 cm.
Matrac je okrem základného materiálu v jadre, ktorým je certifikovaná studená
pena CELLFLEX, doplnený na povrchu jednej strany o ďalší výnimočný materiál
TALALAY LATEX - jediný latex s otvorenou bunkovou štruktúrou. Talalay latex
je bodovo prispôsobivý a dlhodobo elastický. Jeho elasticita, ktorá si vás získa
dnes, bude nezmenená aj po dlhých rokoch užívania. Ďalšou použitou penou na
prírodnom základe je výnimočný BIOGREEN, u ktorého je jeho základná výrobná
zložka nahradená prírodným ricínovým olejom. Zabezpečuje pozvoľný prechod
od jemného, elastického a bodovo kopírovacieho latexu do pevnejšieho jadra,
potrebného pre ideálnu oporu chrbtice počas spánku.
Matrac ALTEZA Talalay sa vyrába v dvoch verziách tuhosti H2 a H3 . Zároveň i
jadro matraca má dve tuhosti povrchu, pričom strana s latexom pôsobí mäkšie.

VÝŠKA: 25 cm

NOSNOSŤ: do 130 kg / 150 kg

TVRDOSŤ: H2 / H3

ZÁRUKA: 10 rokov

