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Materac Late-Forte , materace ,
wysokoelastyczny , lateks , średnio
twardy 120x200
Cena

1 574,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Opis produktu

♦⇔♦

Materac Late Forte

♦⇔♦

Dwustronny, średnio twardy, materac z użyciem pianki
wysokoelastycznej i lateksu.
Rdzeń wykonany z wysokoelastycznej pianki gwarantuje odpowiednią wentylację posłania.
Wykorzystuje lateks i jego unikalne właściwości.
Materac dwustronny, obłożony płytami lateksu z dodatkiem naturalnego mleczka
kauczukowego. Ma właściwości ortopedyczne, jest lekki i antyalergiczny. Klienci pokochają
go za wytrzymałość i elastyczność.
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wkład pianki wysokoelastycznej o grubości 10 cm
obustronnie lateks o grubości 3cm
wysokość materaca ok. 18 cm
wersja podstawowa: w pokrowcu Aero pikowany 200g/m², wzór pikowania „cegiełka”

♦♦ Pokrowiec z możliwością prania do 60 st.
C. ♦♦
Możliwość prania pokrowca w wysokiej temperaturze zapewnia higienę i antyalergiczność.

♦♦ Antygrzybiczny ♦♦

Materac, dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów posiada właściwości
antygrzybiczne i może być polecany alergikom, dzieciom i osobom z kłopotami układu
oddechowego.

♦♦ Antyalergiczny ♦♦

Właściwości antyalergiczne materaca drzemią zarówno w przewiewnym pokrowcu jak i
zastosowanych materiałach wewnątrz, które radykalnie ograniczają możliwość rozwoju
grzybów, pleśni i roztoczy.
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♦♦ Zamek błyskawiczny dookoła materaca ♦♦
Rozwiązanie pozwala na łatwe zdjęcie pokrowca w celu jego wyprania, ewentualnie
wymiany w razie zniszczenia.

♦♦ Pianka lateksowa ♦♦
Lateks Comforteo zawiera aż 20 proc. naturalnego mleczka kauczukowego, jest doskonałym
rozwiązaniem dla alergików. Wiele punktów podparcia pomoże wyspać się osobom
cierpiącym na bóle pleców.

♦♦ Dwustronny ♦♦

Materac dwustronny można dowolnie obracać. Zaleca się przekładanie go co 3 miesiące nie tylko góra - dół ale też głowa stopy

♦♦ Pianka wysokoelastyczna ♦♦

Niezwykle trwała, sprężysta, wytrzymała i lekka. Dobrze dopasowuje się do kształtu ciała i
zapewnia właściwą wentylację, którą docenią osoby z problemem nadmiernej potliwości..

♦♦ Stelaż regulowany ♦♦

Profesjonalne rozwiązanie, które daje niezwykły komfort wypoczywania na materacu.
Znacznie wydłuża jego żywotność. Zalecany dla wszystkich materacy piankowych,
wysokoelastycznych i lateksowych.

♦⇔♦ ZAPRASZAMY ♦⇔♦

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

