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Materac , Materace Oskar ,
kieszonkowy , Lateks ,
wysokoelastyczny , 7 stref ,
średnio twardy 180x200
Cena

1 963,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Opis produktu
Materac Oskar Kieszonkowy 7 sterf lateks
wysokoelastyczny !!!
Dwustronny, średnio twardy materac kieszeniowy o 7 strefach
twardości z warstwą pianki lateksowej oraz wysokoelastycznej.
Zalety:
lateks 3 cm
pianka wysokoelastyczna 2 cm
sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
pokrowiec wykonany z dzianiny pikowanej włóknem klimatyzującym 150 g/m2
7 stref twardości
wysokość materaca ok. 19 cm
bardzo wysoka wytrzymałość oraz odporność na odkształcenia
Właściwości:
Materac „Oscar” jest 7-strefowym materacem kieszeniowym z warstwą lateksu. Lateks pozwala na
odpowiednie dopasowanie wkładu do kształtów ciała oraz efektywny odpoczynek. System kanalików
wewnątrz wkładu zapewnia jego właściwą wentylację co ma znaczny wpływ na higienę wnętrza
materaca oraz wzmacnia jego właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Pianka wysokoelastyczna
zapewnia wysoką wytrzymałość oraz sprężystość. Zarówno lateks jak i pianka wysokoelastyczna dają
świetne wyniki w interakcji ze strefami wkładu sprężynowego.

Największym walorem sprężyn kieszeniowych jest elastyczność punktowa która
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umożliwia bardzo dobre dopasowanie materaca do kształtów ciała. Każda sprężyna
umieszczona została w osobnej kieszonce, wykonanej z tkaniny co umożliwiło zlikwidowanie
wszelkich odgłosów pracujących wewnątrz materaca sprężyn. Gęste upakowanie (ok. 262
szt./m2) takiej konstrukcji zapewnia optymalną sprężystość całego materaca. Sprężyny
wykonane są z wysoko gatunkowego certyfikowanego drutu.

Wkład zastosowany w materacu posiada 7 stref twardości.
Konstrukcja 7 strefowa umożliwia znakomite dopasowanie do anatomicznej budowy
naszego ciała oraz optymalne podparcie dla kręgosłupa na wszystkich jego odcinkach.
Pianka lateksowa
Otrzymywana podczas połączenia lateksu syntetycznego z naturalnym mleczkiem drzewa kauczukowego.
Lateks charakteryzuje się wysoką trwałością i elastycznością punktową, doskonale dopasowuje się do kształtów
ciała oraz gwarantuje wysoki komfort snu. Dzięki systemowi otworów wnętrze materaca poddawane jest
procesowi ciągłej wentylacji, a dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne. Zawartość
lateksu naturalnego sięga nawet 20%.

Pianka wysokoelastyczna
Zaawansowana technologicznie wysokoelastyczna pianka poliuretanowa. Dzięki swej strukturze
uzyskuje znacznie lepsze parametry podtrzymywania ciała, komfortu oraz odbojności (sprężystości i
elastyczności). Pianka wysokoelastyczna w porównaniu z pianką standardową charakteryzuje się
znacznie większą elastycznością, która w dużym stopniu podnosi komfort materaca oraz wpływa na
wydłużenie jego żywotności.

Dodatkową zaletą jest zastosowanie popularnego systemu Lato/Zima (latem chłodzi, zimą grzeje)
bez użycia wełny owczej, przez co pokrowiec można prać w temperaturze do 60st.C, a materac
zyskuje na antyalergiczności i higienie spania.

Interesuje cię inny pokrowiec ( zakładka pokrowce na Materac)
MATERAC Z POKROWCU Z SIATKĄ 3D
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NOWY WYGLĄD!
LEPSZA PRZEWIEWNOŚĆ!
WIĘKSZA ANTYALERGICZNOŚĆ!
MNIEJSZA PODATNOŚĆ NA ZABRUDZENIA!

Zamów materac w pokrowcu ze specjalną siatką 3D
Zastosowanie siatki 3D ułatwia właściwe wietrzenie wnętrza materaca , co zwiększa jego
antyalergiczność i antygrzybiczność. Nasza siatka 3D jest nasączana specjalnym środkiem antystatycznym, co
pozwoli mocno ograniczyć efekt "czepiania się" zanieczyszczeń powierzchniowych, jak włosy, czy okruchy.
Siatki 3D dostępne są w pokrowcach: ALOE VERA (oliwkowa); Natural i Antystres (biała); Kaszmir
(grafitowa) oraz Jedwab (czerwona). Kolorystyka naszych siatek 3D nadaje materacowi zupełnie nowy, pełen
dynamiki, "sportowy" wygląd.
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