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MATRAC S MINIMÁLNYM
PROTITLAKOM NA VAŠE TELO

KLINICKY
TESTOVÁNO

Rozmaznávajte vaše telo na matraci RAYON. Hrubá vrstva
vysokokvalitnej pamäťovej peny umožní rovnomerné rozloženie
hmotnosti vášho tela po celom povrchu matraca pri minimálnom
protitlaku. Tento jav je tiež popisovaný ako stav beztiaže.
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detail jadra matraca RAYON

Dokonalá bodová elasticita pamäťovej peny
MIND FOAM® poskytuje vášmu krku, chrbtu, ramenám a
nohám ideálnu oporu, ktorú potrebujú. Vaše telo sa tak
počas spánku nachádza v správnej anatomickej polohe.

A. POŤAH MATRACA RAYON
Vlákno VISCOSE, ako základ poťahu matraca, je vyrobené
z celulózy. To zaručuje tkanine dobrú savosť, nekrčivosť,
priedušnosť a jedinečnú prispôsobivosť pre dokonalú podporu
bodovej elasticity jadra matraca. Poťahová tkanina je na dotyk
veľmi jemná a komfortná. Jedinečne vtkávaný vzor pôsobí na
matraci vysoko elegantným dojmom.

VLASTNOSTI JADRA MATRACA RAYON
Hrubá vrstva vysoko kvalitnej pamäťovej peny MIND FOAM® dokonale reaguje na
teplotu vášho tela, čím eliminuje vznik bodov s vysokým protitlakom. Výsledkom
je lepšie prekrvenie a kľudnejší spánok bez neustálych zmien polohy tela.
Dokonalé tvarovanie matraca poskytuje vášmu krku, chrbtu, ramenám a nohám
ideálnu oporu. Vaše telo sa tak počas spánku nachádza v správnej anatomickej
polohe.
Pamäťová pena MIND FOAM®, ktorá je použitá pre vrchnú časť matraca, bola
vyvinutá s cieľom dať dokonalú oporu ľudskému telu pri polohe v ľahu. Jej
základom je viscoelastická pena doplnená o unikátnu schopnosť bodovej
elasticity pri minimálnom protitlaku. Výsledkom je dokonalý pocit uvoľnenia a
zrýchlená regenerácia organizmu počas spánku.
Pre spodnú stranu matraca je použitá jedinečná značková pena CELLFLEX, ktorá
sa vyznačuje trvalou elasticitou, excelentnou pružnosťou a vysokým štandardom
bodovej elasticity. Matrac RAYON sa vyrába v dvoch verziách tuhosti H2 / H3 a
taktiež v dvoch výškach 20 a 25 cm.

detail poťahu matraca RAYON

VÝŠKA: 20 cm, 25 cm

NOSNOSŤ: do 130 kg / 150 kg

TVRDOSŤ: H2 / H3

ZÁRUKA: 10 rokov

