Garancia kvality FERRETI

ELEANOR HYBRID
PRUŽINOVÝ TAŠTIČKOVÝ MATRAC
V MÄKŠOM A TVRDŠOM PREVEDENÍ
S POUŽITÍM PAMÄŤOVEJ A STUDENEJ PENY
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Dokonalá bodová elasticita pamäťovej peny
MIND FOAM® v kombinácii s taštičkovými pružinami
a studenou penou je garanciou komfortu a dokonalej
podpory tela v správnej anatomickej polohe.

KING

ELEANOR HYBRID

PILATIS

RAYON

ALTEZA TALALAY

ELEANOR HYBRID
VARIANTA SOFT

1. Pena MIND FOAM® Soft (3 cm)
2. Pena MIND FOAM® Medium (5 cm)

detail poťahu matraca
Látka BIORYTMIC s obsahom prírodných minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej energie
pozitívne ovplyvňujú vnútrotelovú „komunikáciu“ a prúdenie energetických tokov. Tie sú
zodpovedné za správne fungovanie organizmu,
čo je základný predpoklad pre predchádzanie
chorobám a udržanie si zdravia. Pôsobením
minerálov sa budete cítiť omladení, zníži sa
úroveň stresu, váš organizmus bude lepšie
relaxovať, regenerovať a budete sa cítiť lepšie.
Prebúdzať sa budete s pocitom sviežosti, odpočinutí a vaše telo bude plné sily a energie.

VÝŠKA: 28 cm

VARIANTA MEDIUM

3. Pružiny Multipocket System 1000
4. Pena Lavender (5 cm)

1. Pena MIND FOAM® Medium (5 cm)
2. Pena EvoPoreHRC® (3 cm)

3. Pružiny Multipocket System 1000
4. Pena Lavender (5 cm)

VLASTNOSTI JADRA ELEANOR HYBRID soft

VLASTNOSTI JADRA ELEANOR HYBRID medium

Tento matrac je kombináciou pokrokových pien ako aj Multipocket Systému
1000 pre dosiahnutie maximálneho komfortu. Matrac bude vyhovovať širokému
spektru zákazníkov, excelentne kopíruje užívateľov rôznej hmotnosti a stavby tela.

U verzie medium je pre dosiahnutie vyššieho stupňa tuhosti jedna vrstva peny
MIND FOAM nahradená penou EvoPorecHRC®.

Vrchná vrstva poskytuje absolútny pocit komfortu vďaka dvom vrstvám peny
MIND FOAM®. Je to značková pamäťová pena najnovšej generácie. Poskytuje
vysoký komfort aj v chladnom prostredí a výrazne rýchlejšiu prispôsobivosť
pri zmene polohy.
Pri systéme 1000 pružín je každá pružina uložená v taštičke, ktorá jej umožňuje
samostatné kopírovanie bodovej záťaže. K vlastnostiam pridáva schopnosti
ortopedickej podpory chrbtice vďaka väčšiemu počtu pružín a ich rozloženiu
do siedmych zón tuhosti. Takto vám vysoký počet samostatne „pracujúcich“
ortopedických bodov poskytne pocit maximálneho pohodlia.

NOSNOSŤ: do 130 kg / 150 kg

V matraci sme použili penu EvoPoreHRC®, ktorá sa vyznačuje dobrými
dynamickými a elastickými vlastnosťami a zároveň je extrémne stabilná a
konzistentná. Je to pena s revolučnou stálosťou všetkých parametrov a to aj pri
pôsobení vlhka, tepla a tlaku - troch faktorov, ktoré negatívne spolupôsobia na
penu v matraci pri spaní.
Konvenčné peny majú problém sa s nimi vysporiadať a väčšinou dochádza k
výraznej zmene elasticko - mechanických vlastností pien. V porovnaní s nimi pena
EvoPoreHRC® vykazuje aj pri negatívnom spolupôsobení uvedených faktorov
dlhodobo nezmemenené parametre.

TVRDOSŤ: H2 / H3

ZÁRUKA: 10 rokov

