bývanie dizajn

NIE JE MATRAC

AKOL MATRAC

ZÁKLADOM KVALITNÉHO
SPÁNKU JE VÝBER MATRACA.
V POSTELI TRÁVIME PRIEMERNE TRETINU NÁŠHO ŽIVOTA,
A PRETO BY MATRAC ROZHODNE NEMAL BYŤ PREDMETOM ÚSPORNÝCH OPATRENÍ.
KVALITNÝ MATRAC VYDRŽÍ
BEZ PRELEŽANIA ROKY A BUDE
VÁM POSKYTOVAŤ DOKONALÉ
POHODLIE PRE ZDRAVÝ
SPÁNOK.

en matrace od overených výrobcov
sú zárukou dostatočnej kvality.
Samozrejmosťou by mala byť predovšetkým záruka na nepreležanie jadra
matracu. Tí najkvalitnejší výrobcovia,
ako napríklad Magniflex, dávajú na svoje
matrace záruku až 12 rokov. Príjemnými
bonusmi sú snímateľný poťah, ktorý
viete tak ľahko oprať, či duálny komfort,
ktorý umožňuje partnerom individuálne
nastavenie tvrdosti matraca. Hrúbka,
dĺžka a šírka matraca závisí od preferencií kupujúceho a od rozmerov spálne,
či, prípadne, postele. Väčšina výrobcov
nemá problém matrac vyrobiť na mieru,
podľa zadania. Najdôležitejšie je však
pohodlie a kvalita materiálov. Práve toto
by malo definovať štandard výrobcu, na
ktorý by mali nadväzovať ďalšie inovácie
vytvárajúce nové definície kvalitného
spánku.

DÔKAZOM KVALITY JE VYSOKÝ
ŠTANDARD
Veľmi obľúbený a zákazníkmi preferovaný je matrac Nuvola od talianskeho
rodinného výrobcu Magniflex. Kombinácia novej patentovanej textílie Thermic®,
príjemnej anatomicky prispôsobivej
peny Memosoft a inovatívnej peny Aquabreeze poskytuje ležiacemu neopísateľný pocit jemnosti a sviežosti. V matraci
nájdeme aj patentovanú ortopedickú
penu Elioform, ktorá zabezpečuje pevnú
podporu tela. Kombinácia vysokokvalitných, inovatívnych materiálov dáva
matracu vynikajúce termoregulačné
vlastnosti a schopnosť odvádzať vlhkosť.
Matrace Nuvola poskytujú extrémne
vysokú kvalitu, ktorá je pre Magniflex
charakteristická. Materiály z ktorých sú
matrace Nuvola vyrobené definujú nový
štandard kvality, ktorý ocení snáď každý.
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MATRACE POMÁHAJÚ V BOJI
S BOLESŤAMI
Nový rozmer zdravého spánku predstavujú matrace Magnistretch, ktoré, vďaka
unikátnej skladbe vysoko kvalitných
studených pien, aktívne napomáhajú regenerácii chrbtice a chrbtového svalstva.
Tento unikátny systém rehabilitácie a
aktívnej regenerácie chrbtice je exkluzívnym patentom spoločnosti Magniflex,
vyvinutým v spolupráci s Univerzitou v
Zaragoze. Matrac Magnistretch chrbticu
počas spánku, bez ohľadu na spánkovú
polohu, jemne naťahuje do pôvodnej

polohy, čím umožňuje regeneráciu jednotlivých stavcov a chrbtového svalstva.
To môže výrazne pomáhať pri zosadaní
chrbtice, či bolestiach krčnej a bedrovej chrbtice. Ako je pri matracoch od
spoločnosti Magniflex už štandardom,
aj Magnistretch kombinuje prírodné
materiály s vysokokvalitnými inováciami. Pamäťová pena Memoform a studená pena Elisoft s patentovaným jadrom
Stretch zabezpečujú nadštandardné
pohodlie pri spánku a snímateľný poťah
z viskózy zabezpečuje pocit jemnosti už
od prvého dotyku.
BYLINKOTERAPIA
Vyššiu triedu matracov predstavuje kolekcia matracov Maestro, ktorá ponúka
nadčasový dizajn a absolútne pohodlie.
Výplň poťahu matraca Maestro spája
jedinečnú penu Memoform s prírodnými
tradičnými materiálmi. Zimná strana je
obohatená o vzácne teplé vlákna kašmíru a vlny, kým letná vykazuje chladivé
vlastnosti hodvábu a ľanu. Priedušný

príjemný poťah zo saténovej viskózy sa
stará o rafinovaný vzhľad a záruku pohodového spánku. Jadro obsahuje penu
s extraktom liečivej byliny slez lesný, pamäťovú penu Memoform, penu na báze
vody Aquabreeze a studené peny Elisoft
a Eliform. Precízna kombinácia prírodných materiálov a inovácií tak poskytuje
dokonalú podporu chrbtice pri spánku
a vysoké pohodlie. Materiály, z ktorých
sú matrace Maestro vyrobené vynikajú schopnosťou absorbovať vlhkosť
a udržiavať suchú spánkovú mikroklímu
neustále. Letnú stranu charakterizuje
priedušnosť a zimnú zas výborné termoregulačné vlastnosti.
Ing. Juraj Vedej
Foto: Magniflex
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