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Materac , Materace Begonia ,
Antyalergiczny , Dwustronny
,Lateks , Wysokoelastyczny
180x200
Cena

3 217,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Opis produktu

♦⇔♦ Materac Begonia ♦⇔♦

Lateks, Dwustronny , Materac ortopedyczny , Antyalergiczny ,
Pianka termoelastyczna , Pianka Wysokoelastyczna !

Zalety :

► właściwości ortopedyczne i antyalergiczne
możliwość
zastosowania stelaża regulowanego lub elektrycznego
►
► wybitne zdolności w dopasowywaniu się materaca do anatomicznego kształtu
ciała
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► pokrowiec z możliwością zdjęcia i wyprania w temperaturze do 60°C
► obustronnie płyta pianki termoelastycznej 3cm
► Pianka wysokoelastyczna 10 cm
►obustronnie płyta lateksu 3cm (na zewnątrz)
► pokrowiec KORAL z siatką 3D
►wysokość materaca: 24 cm
►Lateks 7 cm
►pikowany włóknem klimatyzującym

Opis Materaca :
Kwiat Begoni symbolizuje przyjaźń i balans, harmonię pomiędzy odmiennymi naturami.
Zbudowany wartwowo zapewnia niezwykły komfort snu. Wkład to 10 centymetrowa pianka
wysokoelastyczna z obu stron obłożona pianką termoelastyczną 3 cm oraz lateksową 3cm.
Dzięki temu, że ostatnia warstwę stanowi pianka lateksowa materac ten charakteryzuje
wysoka elastyczność punktowa oraz trwałość i niezmienność elastyczności przez wiele lat.
Właściwości przeciwgrzybiczne i antyalergiczne lateksu zwiększają dodatkowo higienicznośc
tego materaca.
Niewątpliwie jest to najlepszy materac dla osób, które lubią się naprawdę dobrze wyspać....
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ROZMIARY
♦♦ Dwustronny ♦♦

Materac dwustronny można dowolnie obracać. Zaleca się przekładanie go co 3 miesiące nie
tylko góra - dół ale też głowa - stopy.
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♦♦ Pokrowiec z możliwością prania do 60 st.
C. ♦♦
Możliwość prania pokrowca w wysokiej temperaturze zapewnia higienę i antyalergiczność.

♦♦

Materac dobrze wspiera kręgosłup i inne krzywizny ciała – doskonale dopasowuje się do
kształtu sylwetki. Ma właściwości ortopedyczne: poprawia krążenie krwi, rozluźnia mięśnie,
pomaga zachować prostą linię kręgosłupa. Zalecany dla osób starszych i nie w pełni
sprawnych ruchowo.

♦♦

Właściwości ortopedyczne
♦♦

Właściwości antyalergiczne materaca drzemią zarówno w przewiewnym pokrowcu jak i
zastosowanych materiałach wewnątrz, które radykalnie ograniczają możliwość rozwoju
grzybów, pleśni i roztoczy.

♦♦

Antyalergiczny

♦♦

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

♦♦

Stelaż regulowany

♦♦
Zamek błyskawiczny dookoła materaca
♦♦
Pianka
lateksowa
♦♦
Lateks Comforteo zawiera aż 20
proc. naturalnego
mleczka kauczukowego,
jest doskonałym
♦♦
rozwiązaniem dla alergików. Wiele punktów podparcia pomoże wyspać się osobom
Rozwiązanie pozwala na łatwe zdjęcie pokrowca w celu jego wyprania, ewentualnie
wymiany w razie zniszczenia.

cierpiącym na bóle pleców.

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.

♦♦

Pianka termoelastyczna ♦♦

Zaawansowana technologia, która sprawia, że materac idealnie dopasowuje się do
kształtów ciała pod wpływem jego temperatury.

♦♦

Taśma 3D ♦♦

Zastosowanie przewiewnej siatki 3D poprawia wentylację materaca, wpływa na cyrkulację
powietrza. Dzięki temu nie gromadzą się w nim alergeny i poprawia komfort snu osobom z
problemem nadmiernej potliwości.

♦♦

♦⇔♦ ZAPRASZAMY ♦⇔♦
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