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Ez a matrac már évek óta a TED portfóliójának legnépszerűbb modellje, amelyet generációk sora használt,
elsősorban kiváló ortopédiai tulajdonságai, valamint a kiváló gerincalátámasztás és a kényelem miatt.
Ezen tulajdonságoknak köszönhetően a matrac kiváló eredményeket ért el
a németországi LGA-teszteken, a BDA* pedig gyógyászati eszköznek minősítette. A 7 zónás, multipocket
táskarugós adaptív rendszer, a négyzetméterenként több mint 500 egymástól független alátámasztási pont, a
memóriahabos bélés és az antisztatikus TED huzatszövet mind olyan tulajdonságok, melyek alkalmassá teszik
a matracot olyanok számára, akik sok-sok
órát töltenek az ágyban, minimalizálva a szervezetre gyakorolt káros hatásokat. A komfortzónák megfelelnek a
különböző testrészek által
a matracra gyakorolt eltérő mértékű nyomásnak, és kiváló légáramlást
biztosítanak az egészséges környezet és a termikus kényelem érdekében.
* Bolgár egészségügyi szövetség

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 120 kg
vastagság: 20cm
garancia: 10 év

keménység

Body Zone

Ergo Disc

formakövető felület

5 kényelmi zóna

modern komfort

tedmatrac.hu

Body Zone innovatív megjelenésével valamint
modern profilozással egy igazán egyedi matrac.
A profilozásnak köszönhetően a matrac
könnyen alkalmazkodik a testhez,
követi annak minden mozgását.
A matracban található 5 komfort zóna garantálja,
hogy a test minden része megfelelő alátámasztást kapjon.
A fej és lábrésznél található 3D-s textil biztosítja az egészséges szellőzést, ami garantálja a
tökéletes komfortérzetet. A matrac oldalai eltérő
profilozásúak ennek köszönhetően két különböző
keménységgel rendelkezik.
Testünk igénye idővel változik, így a kényelmi
igényünk is. Önnek könnyebb változtatni, ha
idővel más felületen jobban tud pihenni.
A BODY ZONE az optimális megoldás!

ortopédiai termék
zéró gravitációs hatás

tedmatrac.hu

Az Ergo Disc matracot a test anatómiai
felépítését figyelembe véve terveztük.
Magas minőségű termék, amely a legújabb
technológiával készült, több rétegű profilozása és
komfort zónái teszik igazán egyedivé. A matrac
közepén elhelyezkedő hideghab réteg biztosítja
a megfelelő alátámasztást a gerinc számára,ami könnyű légies érzetet nyújt alvás során. A
termék oldalán megtalálható 3D-s textil megfelelő levegőáramlást és szellőzést garantál, ami a
nyugodt, kényelmes, pihentető alvás feltétele.

pihentető hatás

Antiallergén és antisztatikus steppelt huzata
nemcsak esztétikus, gyűrődésmentes is.

Antiallergén és antisztatikus steppelt
huzata nemcsak esztétikus,
gyűrődésmentes is.

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 120 kg
vastagság: 20cm
garancia: 8 év

keménység

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 120 kg
vastagság: 20 cm
garancia: 8 év

keménység

Astrea Ortho

Lavender memory

ortopédiai termék
extra kemény ortopédikus

tedmatrac.hu

felveszi a test alakját
kétoldalas matrac

A Lavender Memory matrac a legjobb választás ahhoz, hogy a minőséget és kényelmet
hálószobánkba varázsoljuk.

Az Astrea Ortho a kollekció legkeményebb
modellje, a legjobb a háton alvók számára.

extra kemény ortopédikus

A matrac nem deformálódik könnyen, függetlenül attól, mekkora nyomás
helyeződik rá. A matracbelső megerősített
táskarugós egység, mely nagy sűrűségű
Body CareTM habszivacsot tartalmaz, hogy a
gerincoszlop
alátámasztása mindig szilárd legyen az alvó
felületen. A kiváló ortopédiai testhelyzet
biztosítása érdekében, miközben messzemenően szem előtt tartottuk a kényelmet,
ez a tartós és stabil matracbelső egy puha,
levehető és mosható huzatban kapható,
hogy a termék kiváló higiéniai minőségben
és pamutgazdag béléssel biztosítson jól
kiegyensúlyozott alvó felületet.

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 120 kg
vastagság: 20 cm
garancia: 10 év

keménység

tedmatrac.hu

levendulás hatás

Innovatív Nano technológiás huzata és extra
rugalmas hideghab az alapja, ennek a
nagyszerű ortopédiai terméknek.
Az extra rugalmas hideghab rácsszerkezetű
klímacsatornái biztosítják a matrac tökéletes
szellőzését, ami garantálja a megfelelő
komfortérzetet.
A matracban lévő memory hab
a test formájához simul és körül öleli azt, így
testünket alvás során egy síkban tartva biztosítja
a kellemes légies, nyugodt alvást.
A huzathoz hozzáadott Levendula Nano kapszulák nyugtató, lazító tulajdonságai kiválóan hatnak
testünkre alvás során.
Antiallergén és antisztatikus huzata levehető,
mosható 30 °C-on.

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 120 kg
vastagság: 20cm
garancia: 8 év

keménység

Pro Flex

Ergo

hagyományos modell
a test anatómiájához idomul

tedmatrac.hu

rugalmas alátámasztás
jó szellőzés

tedmatrac.hu

Remek minőségű rendkívül kedvező árfekvésű
matrac.
A legmodernebb technológiával kifejlesztett
hab tökéletes alátámasztást nyújt a testnek, és
biztosítja a kényelmes pihenést. A matrac
antiallergén huzata véd az allergiás problémák
kialakulásától. Az antisztatikus huzat elvezeti az
elektromos töltéseket, így biztosítja a nyugodt
alvást, a tökéletes pihenést.

A Pro Flex a klasszikus hab matrac.
Két oldali profilozása nem csak a kényelmet,
hanem a megfelelő szellőzést is kellőképpen
biztosítja.
A matrac testünket minden ponton alátámasztva
nyugodt, pihentető alvást nyújt.
Matrac antiallergén huzata véd az allergiás
problémák kialakulásától,
továbbá antisztatikus huzata
elvezeti az elektromos töltéseket.

hagyományos és klasszikus

tökéletes alátámasztás

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 120 kg
vastagság: 19 cm
garancia: 8 év

keménység

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 90 kg
vastagság: 15 cm
garancia: 2 év

keménység

Silver Angel

egyedi profilozás
felveszi a test alakját

tedmatrac.hu

az ön

partnere :

ezüstszálak

A Silver Angel matrac széles körben alkalmazott, rendkívül közkedvelt matrac. A kemény orthopéd
vákuummatrac magját a Body Care hab adja.
Testünket minden ponton alátámasztva biztosítja
a megfelelő orthopéd tulajdonságokat. A hab rácsszerkezetű klímacsatornáin keresztül kiválóan
szellőzik, ami egyben garantálja a megfelelő komfortérzetet is.
Silvercare ezüstszállal szőtt textil, antibakteriális, higiénikus és stresszoldó hatása biztosítja a
nyugodt alvást, tökéletes pihenést.

vákuumcsomagolt
súlykorlát: 110 kg
vastagság: 17 cm
garancia: 8 év

keménység

