
A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba!

12x-es 
Superbrands-   
győztes!



Cardo iSPACE matraC – alvás egy 
más világ stílusában

Képzelje el a tökéletes alvást, ami egész éjszakán át tartó könnyed, a lebegéshez fogható  

érzéssel jár. a Cardo új korszakot nyit az alvás terén, amikor megjelenik iSPACE matracával a pi-

acon. az iSPACE matrac a nasa laboratóriumaiban az amerikai űrhajósok számára kifejlesztett 

technológiák és anyagok egyedülálló ötvözetét állítja az Ön tökéletes pihenésének szolgálatá-

ba. Készüljön fel egy olyan kényelmes alvásra, mely során egész éjszaka úgy fogja érezni magát, 

mintha lebegne – egy teljesen más alvási élményre, mint amelyet ez ideig valaha is tapasztalt!
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* a többi Cardo matrachoz képest.

Hőmérséklet-szabályozás

a matrac hőmérséklet-szabályozó rendszere egy 
sor innovációs áttörésre épül:

Outlast 
hőmérséklet-kiegyenlítő anyag – mikrokapszulák, 
amelyek elnyelik a test hőenergiáját, majd  
felszabadítják azt, amikor arra szükség van,  
így biztosítva a tökéletes hőmérsékletet minden 
egyes pillanatban.

Cool ViscoGel
egy innovatív viszkoelasztikus anyag, amely zselé-
kapszulák millióit integrálva biztosítja az optimális 
hőérzetet alvás közben egész éjszaka.

Zsákrugós rendszer
egy olyan rendszer, amely megkönnyíti a levegő 
természetes áramlását a matracon belül.

Ennek a hármas folyamatnak köszönhetően 
az iSPACE minden eddiginél jobban biztosítja 
a zavartalan pihenéshez szükséges optimá-
lis hőérzetet.*

Nyomáselosztás

a nyomáselosztó-rendszer tökéletes  
kényelmet biztosít testének. 

Injected Visco 
a speciális befecskendezési folyamat 
eredményeképpen az emlékező hab 
hosszú évek használata után is megőrzi 
kiváló tulajdonságait.

Cool ViscoGel 
a milliónyi gélkapszula a speciális 
viscogel belső szerkezetében  
helyezkedik el, a nagyobb súlypontoknál 
koncentrálódik. így képes testünknek 
megfelelő alátámasztást és kényelmes 
fekvést biztosítani, ezáltal elősegítve a 
test éjszakai megújulását.

Alátámasztás

a Cardo egyedülálló zsákrugós 
rendszere az egészség Center®  
technológia segítségével  
megtámasztja a hátat és a gerincet, 
kiiktatva az úgynevezett függőágy 
hatást, tökéletes és egészséges  
alátámasztást biztosítva testének. 

az eredmény: minden eddiginél jobb 
alátámasztás a megszakítás nélküli 
alvás és az izmok tökéletes ellazítása 
jegyében.

A Cardo  
űrtechnológiát  

hoz az  
otthonába

Alá- 
támASZtáS

NyOmáS- 
ElOSZtáS

HŐmÉRSÉKlEt-
SZABályOZáS
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A Cardo nyomáselosztó, hőmérséklet-szabályozó, és az alátámasztó rendszerek tökéletesen kényeztetik testét,  
hogy Önnek egy új típusú alvási élményben lehessen része!

az iSPACE minden eddiginél tökéletesebben hangolja össze a nyomáselosztást, a hőmérséklet 
szabályozását és a test tökéletes alátámasztását szolgáló rendszereket.

a matrac a test minden egyes nyomáspontja mentén tökéletes alátámasztást biztosít az  
egyedülálló Cardo egészség Centerrel®ellátott zsákrugós rendszer segítségével, kiiktatva az ún. 
függőágy hatást, és így biztosítja a test és a lélek energiáinak megújulását.

a Cardo iSPACE innovatív hőmérséklet-szabályozó rendszere kifinomult megoldást biztosít a 
kényelmetlen hőérzet megelőzésére, hogy megfelelő szellőztetéssel támogatott kényelmes 
alvási élményben lehessen része. Nem túl hideg, nem túl meleg – pont jó! 

a Cardo iSPACE a legnagyobb terhelési pontokon felhalmozódó nyomás ellensúlyozása  
érdekében ellentétes irányú nyomást gyakorol az alvó személy testére.  
a matrac Cool viscogel rétegében a nyomáspontok alatt zselékapszulák milliói koncentrálódnak 
a rugalmas viszko anyagban a megfelelő alátámasztás és a kényelem biztosítása érdekében. 
ez segíti a testet abban, hogy megújuljon alvás közben, és Ön kipihenten, új energiákkal ébredjen! 5



Cardo Eternity matrac
az Eternity matrac alkotóelemei: 
» a testhőmérséklet szabályozásáért felelős outlast rendszer; 
» A Dupla Cool ViscoGel réteg innovatív viszkoelasztikus 

anyag, amely a zselékapszulák millióit integrálva frissítő, 
kellemes alvást biztosít; 

» injected visco, az extra minőségű emlékező hab réteg, mely 
a  befecskendező technológiának köszönhetően hosszú 
éveken keresztül megőrzi kiváló tulajdonságait; 

» Kiváló minőségű hideghab réteg: a kényelmes pihenésért; 
» 3d szellőző szövet a matrac tökéletes szellőzésének  

biztosítására; 
» Zsákrugós rendszer, 7 kényelmi zónával; 
»  sleep edge oldalsüppedésgátló-rendszerrel; 
» Cardo egészség Center®: az egészséges gerinc- 

alátámasztás érdekében; 
» Kiemelkedő minőségű kötött szövetborítás;
» gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészség-

pénztárban. 

3D szövetbevonat
az egyedülálló, kisméretű  
szellőzőcsatornák ezreivel rendelkező,  
3 dimenziós szerkezetű  
szövetbevonat lehetővé teszi,  
hogy a levegő szabadabban áramoljon. 

Cool ViscoGel
a dupla Cool viscogel réteg egy újonnan 
kifejlesztett rugalmas viszkoelasztikus 
anyag, amely zselékapszulák millióit 
integrálja a frissítő, és kellemes alvás 
érdekében.

eternity matrac  
dupla Cool viscogel  
réteggel

Injected Visco
a speciális befecskendezési techno-
lógiának köszönhetően a rugalmas, 
extra minőségű emlékező hab hosszú 
éveken át megőrzi kiváló tulajdon-
ságait.

Outlast hőmérséklet-
szabályozó anyag 
az eternity matrac az outlast technológiát 
alkalmazza, mellyel képes érzékelni az 
alvó test hőenergiáját és a hőkibocsátását 
úgy irányítja, hogy biztosítsa az ideális 
testhőmérsékletet az alvás minden  
pillanatában. Nem túl hideg, nem túl 
meleg – pont jó!
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Cardo Discovery matrac
a Discovery matrac alkotóelemei: 
» a testhőmérséklet szabályozásáért felelős outlast rendszer; 
» a Cool ViscoGel innovatív viszkoelasztikus anyag, amely 

a zselékapszulák millióit integrálva frissítő, kellemes alvást 
biztosít; 

» injected visco, az extra minőségű emlékező hab réteg, mely 
a  befecskendező technológiának köszönhetően hosszú 
éveken keresztül megőrzi kiváló tulajdonságait; 

» Kiváló minőségű hideghab réteg: a kényelmes pihenésért;
» 3d szellőző szövet a matrac tökéletes szellőzésének  

biztosítására; 
» Zsákrugós rendszer, 7 kényelmi zónával;
»  sleep edge oldalsüppedésgátló-rendszerrel; 
» Cardo egészség Center®: az egészséges gerinc- 

alátámasztás érdekében; 
» Kiemelkedő minőségű kötött szövetborítás;
» gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészség-

pénztárban. 

az eternity és discovery 
matracok gyógyászati 
segédeszköznek minősülnek, 
és elszámolhatóak számos 
egészségpénztárban. 
részletek az üzletekben és a 
www.cardo.hu weboldalon!

Zsákrugók
a matrac minden egyes rugóját külön-
külön apró zsákocskákba csomagol-
ták, hogy még jobban  megőrizze a 
termék időtállóságát. a zsákrugók kö-
zépen rögzítettek, ez kettős előnnyel 
jár: a felső terület szabadon mozog-
hat, hogy egyedülálló alátámasztást 
biztosítson minden egyes ponton, 
miközben a központi rögzítés  
megakadályozza, hogy a rugóteker-
csek között rések keletkezzenek.

7 kényelmi zóna
minden egyes Cardo iSPACE matrac  
7 kényelmi zónával rendelkezik, me-
lyek mindegyike rugalmas, és az alvó 
személy  
testsúlyának eloszlásával tökéletes  
összhangban van.

Cardo Egyészség 
Center
a Cardo egészség Centernek kö-
szönhetően mindegyik Cardo matrac 
tökéletes alátámasztást nyújt a test 
középső harmadán. ezáltal természe-
tes helyzetben tartja a gerincet alvás 
közben, így minden nap kipihenten 
ébredünk hátfájás nélkül.

Cardo iSPACE párna –
rendkívüli, légies álmokhoz

Forradalmi újítás az alvás terén:  
a technológiák és az anyagok egyedülálló,  
a frissítő alvás élményét és a tökéletes alátámasztást 
biztosító ötvözete.
mától fogva másképpen álmodhat. miközben feje az 
iSPACE párnán nyugszik, szinte légiesen könnyed álmai 
lehetnek. 
a párna ötvözi a viszko zselékapszulák millióival  
rendelkező innovatív Cool viscogel rugalmas anyagot az 
injected visco technológiával, melynek köszönhetően 
megőrzi kiváló tulajdonságait hosszú évekig. emellett 
a párna szellőző szövetbevonattal rendelkezik, mely 
elősegíti, hogy a frissítő zselés réteg az alvó személy  
bőrének közelében fejthesse ki kellemesen hűsítő  
hatását alvás közben.
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Cool viscogel  
réteggel



A termékeinkkel kapcsolatos műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk.

www.cardo.hu


