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Pena(jadro)

Zo subjektívnych pocitov sa pri penách hodnotí najmä mäkkosť, omak, pružnosť, rovnomernosť stlačenia a vláčnosť.
Z objektívnych pocitov sa pri penách hodnotí najmä hustota = objemová hmotnosť,
tuhosť pri pomernom stlačení o 40%.

1) Matrace z peny SONNOCEL
Jedná sa o veľmi kvalitné peny vyrábané špeciálnou metódou s otvorenou bunkovou
štruktúrou. Vynikajú priedušnosťou a výbornou stálosťou tvaru.
Vynikajúce ortopedické a ergonomické vlastnosti - sú docielené perforáciou, použitím
materiálov s rôznou tuhosťou alebo vkladaním výstuh. Matrace sú komfortnejšie, lepšie
kopírujú krivky tela, majú tvarovú stálosť, dlhú životnosť a zaručujú vysokú kvalitu spánku.
Priedušnosť - použitá pena SONNOCEL sa vyznačuje oproti klasickej PUR pene väčšími
pórmi, matrace sú priedušnejšie, majú lepšie elastické vlastnosti.

2) SONNOCEL visco MEMORY - lenivá pena
O firme
Vážení zákazníci,
firma L.C. MANAGER s.r.o. je tradičným talianskym výrobcom matracov a spacích systémov na
Slovensku. Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti kvalitného spánku nás priviedli k rozšíreniu ponuky
o kolekciu matracov DORMISAN, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na zdravý spánok. Nová kolekcia bola
vytvorená s ohľadom na vysoké nároky zákazníka z hľadiska spracovania, vynikajúcich ortopedických
vlastností, rýchleho dodávateľského servisu /do 24 hod. všetky typy a rozmery/ a ľahkej manipulácie
so zakúpeným tovarom /dodávané vákuovo balené v krabici/. Kvalitu spánku, ktorý je neoddeliteľnou
a dôležitou súčasťou nášho života, je možné ovplyvniť výberom vhodného matraca. Správna voľba
matraca prispieva k ideálnej anatomickej podpore chrbtice aj celého tela, pri ktorom dochádza k uvoľneniu svalstva a regenerácie organizmu.
Základom ortopedických matracov je „SONNOCEL“, ktorý zaručuje celý rad jedinečných vlastností.
V prvom rade je to ideálna podpora tela podľa jeho individuálnych potrieb. Tým dochádza k uvoľneniu
chrbtice a jej podopreniu v prirodzenej polohe. Toto je podmienkou správneho fungovania krvného obehu, nervového systému a ostatných orgánov. SONNOCEL zaručuje vynikajúce prevzdušnenie matraca,
spolu s dokonalou tepelnou a vlhkostnou reguláciou. Hygienické zloženie tohto materiálu ocenia predovšetkým alergici, astmatici a tí, ktorí trpia artritídou. Matrace sú mimoriadne odolné, majú stabilnú
formu a preto nehrozí nebezpečenstvo preležania ani pri dlhodobom zaťažení. Neobsahujú žiadne kovové či drevené prvky, freóny ani formaldehyd. Sú vyrobené z materiálov nezaťažujúcich životné prostredie. Ich životnosť je niekoľkonásobne vyššia ako pri klasických pružinových matracoch. Všetky použité
materiály sú antialergické a certifikované.

Unikátna pena dokáže kopírovať telo nielen na základe hmotnosti človeka, ale reaguje aj
podľa jeho telesnej teploty. Matrace zahriatím telom mäknú a vďaka efektu tzv. pomalého
vracania obmedzujú protitlak na exponovaných miestach a zabraňujú tak vzniku preležanín.
Jedinečné vlastnosti SONNOCEL visco MEMORY peny sú zárukou maximálneho komfortu
spánku. Vďaka svojej schopnosti reagovať na tlak aj teplo sa dokáže optimálne prispôsobiť tvaru ľudského tela. Dochádza k rovnomernému rozloženiu váhy a k zníženiu priemerného tlaku pôsobiaceho na organizmus. Dochádza k zlepšeniu prekrvenia, spánok je bez
neustálych zmien polohy pokojnejší.
Matrace s lenivou penou sú odporučené pre užívateľov s problémami so spánkom a bolesťami chrbta. Matrace sú vhodné na pevnú podložku alebo lamelový rošt.

3) Latexový matrac - luxusný materiál!
Latexové matrace dosahujú 100% antialergické vlastnosti. Latexové matrace sú charakteristické univerzálnou tvrdosťou (pre všetky váhové kategórie, aj pre deti), výbornou elasticitou
a tvarovou stálosťou. Ich základ tvorí 30% prírodnej kaučukovej miazgy, ktorá sa ďalej spracováva, kombinuje so syntetickým latexom a potom sa necháva vypeniť v špeciálnych formách.
Latexové matrace nemožno uložiť na pevnú podložku - je nutné ich uložiť na priedušný podklad - ideálny je lamelový rošt, ktorý podporí ortopedické vlastnosti. Latexové matrace
patria k najvyhľadávanejším najmä pre výhodný pomer úžitkovej hodnoty a ceny.
Vlastnosti:
→ antialergické vlastnosti
→ výborná elasticita a tvarová stálosť - vynikajúce dynamické vlastnosti
→ ortopedické vlastnosti
→ dokonalé kopírovanie tela podľa zaťaženia
→ nedochádza k preležaniu

Poťahové látky

DOPLNKY

Pri matracoch sa dnes kladie dôraz nielen na ich obsah, ale aj na poťahy. Veľmi obľúbené sú hlavne poťahy,
ktoré sa môžu prať.

NEUTRALIZE
→ pomocou Neutralize izolujeme alergény,
ktoré spôsobujú stres, aby si telo oddýchlo
a mohlo sa regenerovať

NANOCARE

→ negatívne nabité ióny Neutralize sa viažu na
pozitívne nabité alergény a trvalo ich uzavrú

Nanotechnológia, pomenovaná podľa starogréckeho
slova „nanos“, teda „trpasličí“, je v mnohých oblastiach považovaná za kľúčovú technológiu budúcnosti.
Zaoberá sa vytváraním, skúmaním a praktickým využitím extrémne malých štruktúr.

→ látku možno bežne prať bez toho, aby sa 		
znížila funkčnosť Neutralize

V oblasti textilných povrchov, použitie nanočastíc vedie k získaniu nových funkčných vlastností vyrábanej
textílie. Inovančné technológie umožňujú v rámci konečných úprav dodať textílii nanometrickú ochranu
pred škvrnami. To vedie k vytvoreniu mikroskopicky
drsnej, trojrozmernej povrchovej štruktúre.
Podľa „samočistiaceho“ princípu sú čiastočky špiny
a vody ľahko a rýchlo odpudzované z povrchu. Dokonca aj látky ako kečup, červené víno alebo med sú
odpudzované podľa rovnakého princípu a možno ich
ľahko opláchnuť vodou. Tento princíp je tiež známy
ako lotusový efekt a zakladá sa na inšpirácii prírodou
- povrch listu lekna.

SCENSIC
Milióny drobných mikrokapsúl ( 3-8 mikrónov )
obsahujú mikroskopické kvapky vybraných vôní
a chránia ich počas celej životnosti látky.
Technológia Scensic zbaví posteľ každodenných
pachov, a tak zabezpečí svieže a čisté prostredie
na spánok v spojení s aromaterapiou.
Vône sa uvoľňujú z poťahovej látky jednoduchým
trením a pohybom a ich účinok prichádza postupne.

SILVERGUARD
Vysoká elasticita, podpora flexibility jadra matraca,
vysoká pružnosť a jednoduchá starostlivosť.
Vlastnosti a výhody SILVERGUARD:
→ zaručuje trvalú sviežosť a hygienu v posteli
→ chráni pred nepríjemným zápachom
→ eliminuje baktérie spôsobujúce zápach a chráni
pred ich usadením
→ je trvalý aj po častom praní a čistení
→ ušetrí energiu a peniaze - látky neobsahujú
baktérie od 40 °C
→ nenarúša/nepoškodzuje flóru pokožky
→ spĺňa Oekotex Standard 100

Scensic je stále aktívny aj po 30 000 cykloch
pri testovaní vo valci.
Scensic ja stále aktívny po 6 praniach pri
40 °C v práčke.
Scensické vône sú Registrované v Tosca, záruka
netoxického a šetrného materiálu k pokožke.
Scensic LEMON - svieža, čistá a prírodná vôňa citrónu.

