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MONTALESE matrac gyár több mint 40 éve van jelen a piacon, példás
tipikusan igazi olasz fejlődő történelmet tudhat maga mögött. 1971-től
napjainkig a kis családi vállalkozásból egy komoly a legjobb technológiára épülő innovatív gyártóüzemmé alakult. Folyamatos fejlődésének köszönhetően világszínvonalúvá nőtte ki magát, szinte minden kontinens
számos országaiban képviseltetik magukat. Folyamatosan ellenőrzött
a gyártás minden folyamata, melyekben a legfontosabb szempontok a
magas minőség mellett a kényelem, higiénia, design kialakítása. Széles
matrac, párna kínálati listájukban a kedvezőbb árfekvésű, de jó minőségű termékektől a prémium kategóriáig elégítik ki a vásárlók minden
igényét.

A Perfect Fusion matrac igazán jó választás mindazoknak, akik egy jó minőségű
kemény, de nagy komfort érzetű matracot szeretnének vásárolni. Előnye, hogy
nagy (35 kg/m3), rugalmas anyagsűrűséggel rendelkezik, azok is nyugodtan megvehetik akik bizonytalanok abban, hogy számukra milyen keménységű matrac az
ideális. További előnye a matracnak a 20 cm-es vastagsága, ami a tömör anyag
szerkezettel párosítva formatartó hosszú élettartamot biztosít a használóknak.

MONTALESE matrac gyár nagy hangsúlyt fektet az alvás élettani fontosságának a szerepére, a matracok mellett számos párna kínálat teszi lehetővé a jobb, megfelelő testtartás pihenő helyzetét. Best Dream
katalógus kínálatban szerepel még Memory Topper ami a keményebb
ágybetét, kényelmetlen fekhely komfort érzetét képes javítani, valamint
matracvédők amik az ágybetétek hosszan tartó élettartalmát, védelmét
biztosítják.

Viszkóz tulajdonságai:
• Nedvszívó képessége jobb mint a pamuté.
• A viszkózból készült huzatok finomak, lágyak, használatuk kellemes a bőrnek.
• Elektrosztatikus feltöltődés nagyon kicsi.

BIOCELL 40 FUSION HUZAT
Antimikróbális és antisztatikus, 40%-ban viszkóz szállal van szőve hozzáadott
ezüst és szén szálakkal. A szövet kiválóságát jellemzi, hogy képes elpusztítani vagy
inaktiválni a mikrobákat (baktériumok, gombák). Az ezüst a poratkák ellensége, a
szén jól vezeti a hőt ezáltal jobban alkalmazkodik a test hőmérsékletéhez.

MATRAC VASTAGSÁGA: 20 CM
SÚLYKORLÁT: 150 KG
GARANCIA: 15 ÉV
Biocell 40 Fusion levehető 60 °C-on mosható huzat
Antiallergén töltet
Légáteresztő gumírozott réteg
18 cm poliuretán nagy rugalmasságú 35 kg/m3 sűrűségű hab
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GENESI HD

1. Matrac felső része MEMORY HAB 7 ergonómiai zónára osztva. Kifejezetten
nagy tömörségű memory hab 95 kg/m3, ami a piacon forgalmazottak közül a
legnagyobb felhasznált sűrűség.
GENESI HD a Best Dream matrac család prémium kategóriás csúcsminőségű
terméke, mely forgatást nem igényel. A különleges bio hideghab, memory alapanyagoknak köszönhetően a természetesség találkozik a 21. század legfejlettebb
technológiájával. Olyan felhasználóknak tervezték, akik tudják értékelni a természettel összhangban lévő egészséges, kényelmes pihenést. A belső tér 7 zónás,
különlegesen vágott, hogy biztosítsa a jó légáramlást, szellőzést.

2. Alsó réteg BIO Szója hab 7 zónára osztva. Ergonómiailag tökéletes szempontok
szerint kialakított alsó tartómag 50 kg/m3 sűrűségével, megfelelő rugalmasságával,
hosszan tartó forma-stabilitást és kifogástalan alátámasztást kínál.

Matrac huzata Genesi bielasztikus természetes anyagokból készült antibakteriális szövet, mely lecipzározható 40 °C-on
mosható.

1.

SZELLŐZŐ LÉGÁTERESZTŐ SZÖVET
Matrac oldalának középső részén legfejlettebb technológiával
kialakított légáteresztő szövet található, ami maximális nedvesség
elvezetést, szellőzést biztosít.

2.
FEKVŐ FELÜLET PÁRNÁZÁSA
Matrac fekvő felületén lévő GENESI huzat anyag össze van steppelve 2 cm
vastagságú memory habbal ami még kényelmesebb, komfortosabb nyugodt
pihenést tesz lehetővé. Tökéletesen alkalmazkodik az emberi test formájához és
hőmérsékletéhez.

MATRAC VASTAGSÁGA: 24 CM
SÚLYKORLÁT: 150 KG
GARANCIA: 12 ÉV

4

GENESI HD

Genesi
huzat anyag 2 cm
memoryval steppelve
(50 kg/m3)

Komfort érzetet
növelő rész (43 kg/m3)

GENESI HUZAT ANYAG
Szövet különleges alapanyagok Szén, Ezüst, Szója felhasználásával
készült, 100% antiallergén tulajdonságú, cipzár segítségével
levehető-mosható.
A három felhasznált alapanyag jó tulajdonságai külön-külön is
kimagasló értéket képviselnek, együttes hatása azonban tökéletes
funkcionális összhangot valósítanak meg. Carbon lehetőséget biztosít az
elektrosztatikus feltöltés elvezetésében. Ezüst természetes védelmet nyújt a
mikrobák, különböző baktériumok ellen. Szója természetes növényi alapanyag,
tapintása selymes, megfelelő nedvesség elvezető tulajdonságú, maximális
hőmérséklet érzést biztosít minden évszakban.

Memory Hab HD
(95 kg/m3)

MEMORY HAB HD
Matrac felső magja a jelenleg vásárolható legnagyobb sűrűségű (95
kg/m3) memory habból készül. Kiemelkedően magas tömörségének
köszönhetően tökéletes komfort érzetet, tartást biztosít megelőzve
ezzel számos betegség kialakulását (nyakfájás, hátfájás, derékfájás).
BIO SZÓJA HAB
Összetétele növényi szója olaj, víz alapja, mely tökéletesen
megtestesíti a modernitást és a természetességet. Szója olaj
egészséges és hasznos, nagy rugalmasságot, frissesség érzést ad
a hab anyagnak ami biztosítja a nyugtató pihenést. Ez a termék
gyártás folyamán ellenőrzött káros anyag hozzáadása nélkül készül különleges
technológiájú habosítással azoknak a vásárlóknak akik a korszerű de mégis
természetes alapanyagokat részesítik előnyben.

GENESI HD
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MEDICAL HD
MEDICAL HD a Best Dream matrac család kiváló minőségű prémium kategóriás
terméke, azoknak az embereknek akik igazán szeretik a memory hab komfort
érzetét. Ez a matrac tökéletesen idomul a test alakjához, lehetővé teszi a természetes, ellazult helyzetben történő pihenést, ez jobb keringést, kevesebb forgolódást és jobb alvás minőséget jelent. A test súlyának eloszlása egyenletes az
egész fekvőfelületen. Ennek a matracnak a legfontosabb feladata, hogy
idomuljon a testhez és nem fordítva. Amikor MEDICAL HD matracon alszik, gerince és végtagjai természetes helyzetükben
pihennek, ez mentesíti az izmokat, idegeket a terheléstől ezáltal komfortos, ellazult pihentető
fekvést teremt.

1. Matrac felső része, 6 cm kifejezetten nagy tömörségű magas komfort érzetet
biztosító 95 kg/m3 memory hab.
2. Matrac középső része 7 ergonómiai zónára osztva, nagy rugalmasságú
hideghab sűrűsége 30 kg/m3 , szellőző lyukakkal ellátva.
3. Matrac mag alsó része, mely megfelelő tartást ad a felső két rétegnek
hideghab sűrűsége 32 kg/m3.

SILVER COMFORT HUZAT ANYAG
Ez egy speciális antiallergén szövet pamut és ezüst szálakból szőve. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően
különlegesen puha, lágy tapintású, nagy komfort érzetű
huzat anyagot fejlesztettek ki. Az ezüst szál elvezeti a
napközben kialakult elektrosztatikus feltöltődést, nagyon jó kellemetlen szag megelőző tulajdonsága megfelelő kényelmet biztosít az éjszaka folyamán.

SZELLŐZŐ LÉGÁTERESZTŐ SZÖVET
Matrac oldalának középső részén legfejlettebb technológiával kialakított légáteresztő szövet található, mely
maximális nedvesség elvezetést, szellőzést biztosít.

1.

2.
3.

MATRAC VASTAGSÁGA: 24 CM
SÚLYKORLÁT: 120 KG
GARANCIA: 12 ÉV

6

MEDICAL HD

Silver Comfort
huzat anyag 2 cm
memoryval steppelve
(50 kg/m3)

Komfort érzetet
növelő rész

Memory Hab HD
(95 kg/m3)

MEMORY HAB HD
Matrac felső magja a jelenleg vásárolható legnagyobb
sűrűségű (95 kg/m3) memory habból készül, mely a kiemelkedően magas tömörségének köszönhetően tökéletes komfort érzetet, tartást biztosít megelőzve ezzel
számos betegség kialakulását (nyakfájás, hátfájás, derékfájás).

MEDICAL HD
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MEMORY DUET

MEMORY BAMBOO
Tökéletesen felveszi a test vonalát, tulajdonságainak és a felhasznált anyagoknak
köszönhetően a legigényesebb vevők igényeit is kielégíti. 5 cm memory habnak
köszönhetően kényelmes, nyugodt, pihentető alvást tesz lehetővé. Elősegíti az
izmok pihenését, jó keringést ad a testünk minden részében. Matrac huzata levehető, 3D szellőző szövettel van körbe ellátva mely megakadályozza a nedvesség
felhalmozódását, száraz és szellőző fekvőfelületet biztosítanak a zavartalan pihenés érdekében.
BAYSCENT® HUZAT
Szövet anyaga mikrokapszulákat tartalmaz, kiszűri a kellemetlen szagokat, tisztává, puhává, és friss illatúvá teszi a matracot. A Bayscent új neutralizált szövete
hat a kellemetlen szagok ellen, melyek akár extrém körülmények között az anyag
belsejébe tudják fészkelni magukat. Az alvás alatti mozgás elősegíti a mikrokapszulákban található értékes kivonatok felszabadulását ennek köszönhetően
megszűnnek az éjszakai izzadás okozta kellemetlen szagok kialakulásai.

Bamboo matrac azért kényelmes, mert minden ponton egyenletesen támasztja
alá a testet a benne lévő memory habnak köszönhetően, vagyis tökéletesen alkalmazkodik minden egyes testrészhez. Természetes és egészséges alvást biztosít,
csökkentheti a nyak, hát és csípőfájdalmakat.
BAMBOO HUZAT
A matrac huzata bambusz szálak szövésével készült antiallergén szövet, mely
kellő védelmet nyújt a poratkák, gombák, baktériumok ellen. Szabályozza a test
hőmérsékletét, így télen meleg, nyáron pedig kellemes hőérzetet ad mivel a bambusz szálak elvezetik a meleget és a nedvességet a matrac huzatából.
A matrac huzata zipzárral van ellátva, levehető 60 °C-on mosható.

MATRAC VASTAGSÁGA: 20 CM

MATRAC VASTAGSÁGA: 19 CM

SÚLYKORLÁT: 130 KG

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

GARANCIA: 15 ÉV
1
2
4
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MEMORY DUET
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BAYSCENT® levehető huzat
2 cm memory 50 kg/m3 sűrűségű külső huzat anyaghoz steppelve
Légáteresztő gumírozott réteg
3 cm memory 50 kg/m3 sűrűségű
Ortopédiai poliuretán kemény mag 30 kg/m3 sűrűségű
3D Szellőző légáteresztő szövet

SÚLYKORLÁT: 110 KG

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

GARANCIA: 12 ÉV
Bamboo levehető, 60 °C-on mosható huzatanyag
Antiallergén töltet
Légáteresztő gumírozott réteg
4 cm memory 50 kg/m3 sűrűségű
13 cm poliuretán mag 30 kg/m3 sűrűségű
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MEMORY BAMBOO
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MEMORY COMFORT

WOOL’S
Matrac belsejében lévő hideghab rugalmassága révén, valamint a huzatanyaghoz
steppelt 2 cm memory habnak köszönhetően az emberi test alakjához idomul
ezáltal jobb vérkeringést ad, elősegíti az izmok pihenését a testünk minden részében, nyugodt pihentető alvást tesz lehetővé.
BAYGARD® HUZAT
Hosszan tartó por-atka elleni védelmet nyújt, víztaszító tulajdonsága van. A huzat
anyag szálait láthatatlan szennyeződés gátló védő réteg borítja, mely megakadályozza a szövet kifakulását, összeragadását ezáltal megfelelő szellőzést biztosít.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

MATRAC VASTAGSÁGA: 19 CM

Ez a matrac rugalmassága révén kellő tartást ad a testnek, mégsem olyan kemény, hogy elnyomja az izmokat vagy a vérkeringést. A MERINÓI gyapjú matrac
összetételének köszönhetően sok egészségügyi, gyógyhatású előnnyel rendelkezik. Tökéletesen formatartó, mely ideális nyugalmi helyzetet teremt a testnek és
teljes kényelmet biztosít.
SOFT CARE HUZAT
Puha, mint a selyem. Szövet anyaga speciális viszkóz szál, biológiailag teljesen lebomló. Elektrosztatikus feltöltődése nagyon kicsi. A Soft Care rendkívül kellemes
lágy és kényelmes tapintású, mely rendkívüli frissességet és jó közérzetet biztosít.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

MATRAC VASTAGSÁGA: 20 CM

SÚLYKORLÁT: 100 KG

SÚLYKORLÁT: 120 KG

GARANCIA: 8 ÉV

GARANCIA: 15 ÉV
1
2
3
4
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MEMORY COMFORT
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Matrac huzat anyag – BAYGARD®
2 cm Memory réteg (50 kg/m3) külső huzat anyaghoz steppelve
Légáteresztő gumírozott réteg
Ortopédiai poliuretán kemény mag 30 kg/m3 sűrűségű

100% GYAPJÚ bevonat Téli oldal
Légáteresztő gumírozott réteg
18 cm ortopédiai poliuretán kemény mag 30 kg/m3 sűrűségű
Légáteresztő gumírozott réteg
SOFT CARE huzat nyári oldal
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WOOL’S
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SIGLO

NATURAL
Nagy sűrűségű hideg habból készült kemény vákuum matrac. Mely megfelelő ortopédiai támaszt biztosít a testnek, a gerincoszlopot testsúlytól függetlenül minden ponton optimálisan alátámasztja. A használók legszélesebb körének egészséges gerinckímélő fekvést garantál.

Ez a hideghab anyagból készült félkemény komfort fokozatú matrac a külső levehető-mosható Aloe Vera huzat miatt a természet, belső rugalmas mag révén
a technológia találkozása mely képes biztosítani az egészséges és higiénikus kényelemet.

SILVER & LIFE HUZAT
Nagyon jól szellőzik, ezüstszálakkal szőtt high-tec anyag. A SILVER & LIFE gombaölőként működik, semlegesíti a szagokat. Az ezüst antibakteriális hatású, a
poratkák ellensége, higiénikus és egészséges alvást biztosít, valamint kiváló védelmet nyújt a baktériumok ellen.

ALOE VERA HUZAT
Természetes hatással bíró Aloe Verával átitatott matrachuzat kényezteti bőrét,
jótékony hatással van egészségünkre, antibakteriális és vírusellenes tulajdonságokkal rendelkező szövet, megnyugtatja, ellazítja és álomba ringatja Önt.

MATRAC VASTAGSÁGA: 20 CM

MATRAC VASTAGSÁGA: 15 CM

SÚLYKORLÁT: 150 KG

SÚLYKORLÁT: 90 KG

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

GARANCIA: 15 ÉV

GARANCIA: 5 ÉV
1
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3
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SILVER & LIFE huzat téli oldal
Gyapjú - Vatelin réteg téli oldal
Légáteresztő gumírozott réteg
18 cm ortopédiai poliuretán kemény mag 32 kg/m3 sűrűségű
Légáteresztő gumírozott réteg
SILVER & LIFE nyári oldal

1
Aloe Vera levehető 40 °C-on mosható huzat
Antiallergén töltet
Légáteresztő gumírozott réteg
13 cm poliuretán mag 28 kg/m3 sűrűségű

1
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NATURAL
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BAMBINO

MEMORY TOPPER
Kiváló minőségű ortopédiai tulajdonságokkal rendelkező gyerek matrac. Kétféle
sűrűségű, a baba súlyához igazodó hideg habból készül. A puhább oldal kisebb
korban míg a keményebb oldal nagyobb korban alkalmazható. Tökéletesen biztosítja a gerinc alátámasztását. Meleg hatást keltenek, jó közérzetet biztosítanak a
baba fejlődésében. A matracokat lányoknak rózsaszín, fiúknak kék színben gyártják.

Kényelem fokozása érdekében kifejlesztett felületjavító Memory Topper javítja a
meglévő matrac vagy a kemény kényelmetlen fekvő felületet. Így csere nélkül egy
magasabb minőségű fekhelyen élvezhetjük a pihenést. 4 cm vastagságú Topper
magja 50 kg/m3 sűrűségű Memory habból készül mely a test formájához igazodik és stabilizálja az optimális fekvőhelyet. Huzat anyaga antiallergén levehető és
mosható.

Huzatanyag levehető 60 °C-on mosható, antiallergén, goretex anyagból készül
mely megakadályozza a folyadék áthatolását!

(A szövet anyag árnyalatban, mintázatban eltérhet a képen látható mintadarabtól.)

Lány huzat:

SŰRŰSÉG: 50 kg/m3
TOPPER VASTAGSÁGA: 4 CM

Fiú huzat:

MATRACVÉDŐK
MIKROSZÁLAS MATRACVÉDŐ

MATRAC VASTAGSÁGA: 12 CM

A termék borítóanyaga 100% mikroszálas szövet tapintása puha és sima. A kényelmi funkciót ellátó ágyvédő, nem vízzáró! Az ágyvédő 4 sarkán elhelyezett
praktikus gumifüleknek köszönhetően mindenféle ágy- és matractípusra egyszerűen rögzíthető. Az ágyvédőben a töltet elmozdulását steppelő gépen készített
kárómintás speciális levarrás akadályozza meg.

GARANCIA: 5 ÉV
1
1 Levehető 60 °C-on mosható huzat
2 6 cm poliuretán mag 28 kg/m3 sűrűségű (0-2 éves korig)
3 6 cm poliuretán mag 30 kg/m3 sűrűségű (2-5 éves korig)

2
3
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BAMBINO

Alapanyag:
• Fedőanyag 85 gr/m2, mikroszálas szövet (100% poliészter)
• töltet 200 gr/m2, 100% poliészter fríz
Elasztikus szalag: gumírozott szövet szalag 40 mm
Kezelése: mosás 40°C-on
Szárítás: alacsony hőmérsékleten

VÍZZÁRÓ MATRACVÉDŐ

Vízhatlan ágyvédő, komfortos frottír felső réteggel, ami segíti az ágy klímájának
megőrzését. Fordított irányban lélegző anyag, az ágy vagy a matrac befülledésének megakadályozása érdekében. Rögzítése haránt irányú, széles, erős gumiszalagokkal, a gyors és biztos rögzítés érdekében.
Alapanyag:
• Frottír 75 gr/m2, poliészter
• Laminált réteg 25 gr/m2, poliuretán
Elasztikus szalag: gumírozott szövet szalag 40 mm
Kezelése: mosás 60°C-on
Szárítás: alacsony hőmérsékleten

MEMORY TOPPER - MATRACVÉDŐK
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TRAVEL WAVE

MASSAGE MEMORY
Anatómiailag tervezett memória habos hullám párna tökéletesen alkalmazkodik
a fej, nyak és vállak alakjához, ennek köszönhetően ideális tartást biztosít a háton
illetve oldalt fekvőknek egyaránt.
Pamut levehető huzatanyag 40 ºC-on mosható.

PÁRNA SZÖVET FŐ JELLEMZŐI ÖSSZEFOGLALVA:
• Megakadályozza a penész kialakulását
• Semlegesíti a kellemetlen szagokat
• Aktív gát a poratkák és baktériumok ellen
• Magába szívja a nedvességet

VASTAGSÁGA: 9-11 CM
MÉRET: 50x30 CM

BIO MOORE

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

Bio Green magas minőségű Bio Memory hab, amely tiszta természetes olajokat
tartalmaz. A párna javítja az alvást, pontosan illeszkedik a fej és a nyak formájához úgy, hogy lehetővé teszi a nyak és váll izmainak teljes ellazulását.
Ez a technológia duplán szabadalmaztatott, egy 100%-ban ökológiailag intelligens, természetességének köszönhetően egy nagyon egyedülálló alvás biztosít.
PÁRNA SZÖVET FŐ JELLEMZŐI ÖSSZEFOGLALVA:
• Megakadályozza a penész kialakulását
• Semlegesíti a kellemetlen szagokat
• Aktív gát a poratkák és baktériumok ellen
• Magába szívja a nedvességet

VASTAGSÁGA: 12 CM
MÉRET: 72x42 CM
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Memory habból készült párna. Tökéletesen alkalmazkodik a fej és a nyak formájához. Kitűnő ortopédiai tulajdonságait a párna anatómiai formázásával érték el
mely javítja a vérkeringést, maximális kényelmet és tartást biztosít a nyak, vállizmoknak.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

PROBIOTIC SYSTEM HUZAT
Probiotikus rendszer, antibakteriális és antimikrobiális fejlesztés, mely csökkenti
az asztma és allergia kialakulását abszolult természetes „Bio-Static” módon. Probiotikumok és antibakteriális hatóanyagok megakadályozzák a penész és poratka
kialakulását, ezáltal fenntartja a szövet egészséges tiszta állapotát.

PROBIOTIC SYSTEM HUZAT
Probiotikus rendszer, antibakteriális és antimikrobiális fejlesztés, mely csökkenti
az asztma és allergia kialakulását abszolult természetes „Bio-Static” módon. Probiotikumok és antibakteriális hatóanyagok megakadályozzák a penész és poratka
kialakulását, ezáltal fenntartja a szövet egészséges tiszta állapotát. Ez a technológia duplán szabadalmaztatott, egy 100%-ban ökológiailag intelligens, természetességének köszönhetően egy nagyon egyedülálló alvás biztosít.

VASTAGSÁGA: 8-12 CM
MÉRET: 72x42 CM

EXTRA SOFT

Lágy tapintású párna, olyan különös és innovatív gél hab ami alkalmazkodik a fej
és nyak alakjához. Segít a test természetes vonalának megtartásában. Használat
után visszanyeri eredeti alakját, nem deformálódik. Párna lyukacsos szerkezetének köszönhetően megfelelő higiéniai szellőzést biztosít.
BAYSCENT® HUZAT
Szövet anyaga mikrokapszulákat tartalmaz, kiszűri a kellemetlen szagokat, tisztává, puhává, és friss illatúvá teszi a párnát. A Bayscent új neutralizált szövete
hat a kellemetlen szagok ellen, melyek akár extrém körülmények között az anyag
belsejébe tudják fészkelni magukat. Az alvás alatti mozgás elősegíti a mikrokapszulákban található értékes kivonatok felszabadulását ennek köszönhetően
megszűnnek az éjszakai izzadás okozta kellemetlen szagok kialakulásai.

VASTAGSÁGA: 12 CM
MÉRET: 72x42 CM
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BIO SOYA

MEMORY GEL

VASTAGSÁGA: 13 CM
MÉRET: 72x42 CM
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

BIO SOYA WAVE

Speciálisan kialakított SOYA párnákat 100%-ban természetes szója növényi olajjal
itattak át. A szappan formájú párna tökéletesen alkalmazkodik a fej, nyak alakjához, kényelmes fekvést tesz lehetővé.

Az az anyag, amely egy egyedülálló lágy szilárd gél, a leginkább alkalmazkodó,
rugalmas anyag. Legfontosabb tulajdonsága, lényege, hogy a kényelmet szolgálja,
köszönhetően a kémiai és fizikai tulajdonságainak.

Az anatómiai kialakítású párna alátámasztja a nyakat, vállat, fejet így biztosítja,
hogy gerince alvás közben megfelelő pozíciót vegyen fel. Mindkét SOYA párna
kellemes illatú, nyugtató hatású pihentető alvást biztosító párna.

SoftGel sajátossága, hogy más szigetelő anyagokhoz képest magas hővezető
képességgel rendelkezik. Csökkenti az érintkező felület hőmérsékletét kb. 1,5
°C-kal, az emberi test által termelt hőt elvezeti és egyenletesen szétoszlatja. A bőr
hőmérséklet-csökkenése lassítja az anyagcsere folyamatokat, ezáltal csökkenti a
szövetek oxigénigényét. Segíti a vérkeringést, sokkal nagyobb frissesség, komfort
érzést, pihentetőbb éjszakai alvást biztosít.

GENESI HUZAT
Szövet különleges alapanyagok Szén, Ezüst, Szója felhasználásával készült, 100%
antiallergén. A három felhasznált alapanyag jó tulajdonságai külön-külön is kimagasló értéket képviselnek, együttes hatásuk azonban a tökéletes funkcionális
összhangot teremti meg.
• Carbon lehetőséget biztosít az elektrosztatikus feltöltés elvezetésében.
• Ezüst természetes védelmet nyújt a mikrobák, különböző baktériumok ellen.
• Szója természetes növényi alapanyag, tapintása selymes, megfelelő nedvesség
elvezető tulajdonságú, maximális hőmérséklet érzést biztosít
minden évszakban.

SoftGel káros anyagoktól teljesen mentes, így összetevői nem tudnak felszabadulni, így nem következhet be az anyag bomlása sem. Nem keményedik meg,
nem öregszik el, tartja az elasztikus és mechanikai tulajdonságait.
PUROTEX HUZAT
PUROTEX szövet ökológiailag tervezett, mikroorganizmusok megtelepedését gátló huzat anyag.
Mikrokapszulákkal ellátott mely semlegesíti a különböző allergiás betegség, asztma kialakulását okozó baktériumok elszaporodását, ezáltal biztosít egészséges,
tiszta, nyugodt alvási környezetet.

MÉRET: 72x42 CM
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MÉRET: 72x42 CM
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

MEMORY GEL
WAVE

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉK

VASTAGSÁGA: 11-13 CM

VASTAGSÁGA: 12 CM

SOFTGEL SŰRŰSÉGE

SOFTGEL MAGASSÁG

1000

8

KG/M3

MM

VASTAGSÁGA: 9-11 CM
MÉRET: 72x42 CM
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