Innergetic - materac który ∏aduje Twoje
akumulatory... ka˝dej nocy.
Wybierajàc materac Innergetic zapewniacie sobie Paƒstwo
wiele lat komfortowego i spokojnego snu. Ale to nie wszystko. Dzi´ki rewolucyjnemu lateksowemu rdzeniowi
materaca, b´dziecie mogli budziç si´ ze snu jak nowonarodzeni
i pe∏ni energii.
Sekret odÊwie˝ajàcego snu oraz uczucia energii po przebudzeniu le˝y w rdzeniu materaca Innergetic. Unikalna
mieszanka pianki lateksowej, rygorystyczna kontrolowana
selekcja surowców do produkcji, a w szczególnoÊci - naturalnego lateksu*, a tak˝e Êcis∏a kontrola wszystkich parametrów
produkcji stanowià podstaw´ unikalnych
w∏aÊciwoÊci rdzenia materacy Innergetic.
* Latexco wspó∏pracuje wy∏àcznie ze starannie wyselekcjonowanymi i certyfikowanymi plantatorami kauczuku
z po∏udniowo-wschodniej Azji.

Innergetic - nowy prze∏omowy rdzeƒ
materaca
Prof. dr Raymond Cluydts (pracownik naukowo badawczy, specjalista ds. snu
- Free University of Brussels)

„W przeciwieƒstwie do tego, co sàdzi wielu ludzi,
spanie nie ma pasywnego charakteru - cia∏o oraz
umys∏ pozostajà przez ca∏y ten czas doÊç aktywne.
Zatem nasze cia∏o podczas snu musi mieç mo˝liwoÊç
swobodnego ruchu. W przeciwnym razie obudzimy
si´ rano z bólem mi´Êni i stawów, co uniemo˝liwi
bycie rzeÊkim i aktywnym przez reszt´ dnia”.

Jako europejski lider w produkcji p∏yt lateksowych do materacy,
firma Latexco we wspó∏pracy z wiodàcymi centrami badawczymi specjalizujàcymi si´ w badaniach nad snem,
pomyÊlnie zaprojektowa∏a nowy rdzeƒ materaca, który
dos∏ownie „oddaje” energi´ osobie na nim Êpiàcej.

Ten nowy, prze∏omowy materac lateksowy nazwany zosta∏
„Innergetic”.
Innergetic sk∏ada si´ ze s∏ów „inner” - „wewn´trzny” oraz
„energetic” - „energetyczny”.
„Inner” odnosi si´ do „w∏asnego wn´trza” oraz „harmonii
wewn´trznej” potrzebnej do przeciwstawiania si´ stresom
oraz napi´ciom.
„Energetic” odnosi si´ do zmierzonego, zwi´kszonego stopnia
oddawania energii z rdzenia tego materaca i w konsekwencji
równie˝ do energii, ˝ywotnoÊci, energii witalnej pojawiajàcej si´
po dobrze przespanej nocy.
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Innergetic = wi´cej energii
po przebudzeniu
Materac Innergetic oddaje dos∏ownie nadwy˝k´ energii osobie
Êpiàcej. Oto fakty: badania wykaza∏y, ˝e w przypadku stosowania rdzenia lateksowego Innergetic tracone jest o 25-30%
mniej naszej energii w porównaniu z innymi materacami lateksowymi i a˝ do 60% mniej w porównaniu z pozosta∏ymi rodzajami materacy. Oznacza to, ˝e Innergetic jest w stanie
przekazaç osobie Êpiàcej znacznie wi´kszà porcj´ energii dla
umo˝liwienia zmiany pozycji w czasie snu. Badania naukowe
wykaza∏y przy tym, ˝e nieskr´powana zdolnoÊç do zmiany
pozycji na materacu podczas spania jest na wst´pie warunkiem
niezb´dnym dla dobrego snu w nocy*. Im mniej energii osoba
Êpiàca poÊwi´ca na zmian´ pozycji, tym wi´cej energii posiada
rano po przebudzeniu.
* Na podstawie badaƒ dot. snu oprac. prof. J. Zulley, University of
Regensburg oraz prof. R. Cluydts, Free University of Brussels

Innergetic
= wyjàtkowy komfort na 5!
Na tym materacu doÊwiadczysz wyjàtkowo komfortowego snu. Oto fakty: rdzeƒ materaca Innergetic charakteryzuje si´ wyjàtkowo wysokim wspó∏czynnikiem komfortu*.
Najwa˝niejszym czynnikiem wp∏ywajàcym na poczucie komfortu charakteryzujàcym materac jest jego poczàtkowa mi´kkoÊç
w dotyku a nast´pnie poczucie solidnego wsparcia podczas
nacisku. Rdzenie materacy Innergetic perfekcyjnie spe∏niajà te
wymagania. Przeprowadzone testy wykaza∏y, ˝e wspó∏czynnik
komfortu dla rdzeni materacy Innergetic wynosi 5 i jest o 20%
wy˝szy ni˝ dla innych materacy lateksowych. W porównaniu do
innych typów materacy ten wspó∏czynnik komfortu mo˝e byç
nawet 2,5 razy wy˝szy.
* wspó∏czynnik komfortu (SAG factor): stosunek pomi´dzy si∏à potrzebnà
do odkszta∏cenia rdzenia materaca o 65% za pomocà okràg∏ej matrycy
o powierzchni 322 cm2 a si∏à potrzebnà do jego odkszta∏cenia o 25%.

Innergetic
= zwi´kszona trwa∏oÊç
Docenisz jego zwi´kszonà trwa∏oÊç. Oto fakty - rdzeƒ
materaca Innergetic zachowuje swoje wyjàtkowe cechy przez
ca∏y okres u˝ytkowania i tym samym charakteryzuje
si´ przed∏u˝onà ˝ywotnoÊcià. Udowodni∏y to dynamiczne
testy wytrzyma∏oÊciowe przeprowadzane przez LGA
Mobelprufinstitut* (Instytut Testowania Mebli). Na zakoƒczenie
testu wykazano, ˝e zmiana gruboÊci materaca nie przekracza∏a
0,6%, natomiast zmiana twardoÊci 1,0%! Zatem po
przeprowadzonym teÊcie symulujàcym ca∏e ˝ycie materaca
w przyspieszonym tempie - odnotowano jedynie minimalne
zmiany. Tym samym osiàgni´ty wynik nie móg∏ byç lepszy
i wyniós∏ 100/100.**
* wa∏ek o masie 140 kg by∏ przesuwany po powierzchni materaca
30000 razy.
** na podstawie raportu z testu IWQMBL 734 1829

Innergetic posiada
doskona∏e w∏aÊciwoÊci.
OczywiÊcie poza wczeÊniej wymienionymi unikalnymi w∏aÊciwoÊciami, rdzenie materacy Innergetic posiadajà równie˝
wszystkie inne zalety materacy lateksowych:
1. NiedoÊcigniona naturalna elastycznoÊç, co oznacza,
˝e materac Innergetic mo˝na idealnie po∏àczyç z regulowanym stela˝em.
2. NiedoÊcigniona elastycznoÊç punktowa, co oznacza,
˝e materac Innergetic idealnie dopasowuje si´ do kszta∏tu
cia∏a i co sprawia, ˝e kr´gos∏up pozostaje w prawid∏owej
pozycji, bez wzgl´du na to, czy Êpimy na boku,
czy na plecach.

3. Równomierny rozk∏ad si∏y nacisku, co oznacza,
˝e materac Innergetic zapewnia dobre krà˝enie krwi oraz
zapobiega bólom w tych cz´Êciach cia∏a, które sà najbardziej
nara˝one na du˝e naciski (ramiona, miednica, stopy, itp.).
4. Zdrowy mikroklimat, co oznacza, ˝e temperatura oraz
wilgotnoÊç na materacu sà perfekcyjnie dostrojone do
wymagaƒ osoby Êpiàcej.
5. Higieniczny sen, zapewniony dzi´ki w∏aÊciwoÊciom
antybakteryjnym oraz antygrzybiczym. Bakterie oraz grzyby
w p∏ycie lateksowej nie majà mo˝liwoÊci rozwoju i samoistnie obumierajà.

Innergetic spe∏nia rygorystyczne
standardy jakoÊci.
Rdzeƒ z pianki lateksowej, z którego zbudowany jest materac
Innergetic spe∏nia rygorystyczne wymagania jakoÊciowe i jest
wytwarzany przy u˝yciu sprawdzonych metod produkcji, nie
powodujàcych zagro˝eƒ ani dla cz∏owieka ani dla Êrodowiska.

INTENSE
kilka s∏ów o pokrowcu
• Nasze cia∏o jest nieustannie poddawane dzia∏aniu napi´cia
• Dzi´ki Intense, napi´cie zostaje ca∏kowicie roz∏adowane
• Intense zapewnia g∏´boki, bardziej relaksujàcy sen
• Intense aktywnie odpycha czàsteczki kurzu
W ciàgu nocy nasze cia∏o znajduje si´ w nieustannym kontakcie
z ró˝nymi materia∏ami takimi jak pi˝ama, poÊciel, materac, itp.
Zarówno cia∏o cz∏owieka jak i te materia∏y ustawicznie podlegajà procesowi ∏adowania w zwiàzku z elektrycznoÊcià statycznà - nawet
do 30000 woltów! JeÊli chcemy aby nasz sen by∏ naprawd´ spokojny
- takie napi´cie musi zostaç roz∏adowane i obni˝one. Rozwiàzaniem
jest zastosowana w pokrowcu tego materaca tkanina Intense - w sk∏ad
której wchodzà ultracienkie, wielowàtkowe nici z w∏ókna w´glowego.
W ka˝dym w∏óknie zawarty jest potrójny rdzeƒ o w∏aÊciwoÊciach
przewodzàcych, owini´ty os∏onà nylonowà. W∏ókno w´glowe
„wy∏apuje” elektrony w otaczajàcym materac materiale i uwalnia
je ju˝ przy ni˝szym napi´ciu (od 4000 woltów). Napi´cie dos∏ownie
„odp∏ywa” od naszego cia∏a - umo˝liwiajàc g∏´bszy i bardziej relaksujàcy sen.
patent pending 2000/0540

Materac, który ∏aduje Twoje akumulatory.
Polecany przez najlepszych kolarzy.
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