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Materac Silver Protect
COMFORTEO 200x220
Cena

4 146,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Opis produktu

♦⇔♦ SILVER PROTECT ♦⇔♦

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

Opis Materaca :
Materac stworzony z myślą o osobach, dla których szczególne mają właściwości zdrowotne.
Jest odpowiedzią nie tylko na dolegliwości szyi, kręgosłupa i pleców, ale też zapewnia
działanie antybakteryjne, oraz antyalergiczne. Materac objęty jest 5-letnią gwarancją.
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Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjna pianka Gelax, łącząca w sobie właściwości
żelu, pianki wysokoelastycznej i pianki termoelastycznej (znanej też pod nazwą visco). Daje
to rezultat w postaci znakomitego podparcia i dopasowania się do anatomicznych kształtów
ciała, a jednocześnie dzięki znacznej przewiewności zapewniona została odpowiednia
regulacja ciepła oddawanego podczas nocnego wypoczynku. Powyższe cechy wzmocnione
są jeszcze przez zastosowane moletowanie pianki Gelax i uzyskanie tzw. siedmiu stref
komfortu.
Istotnym elementem odpowiadającym za wygodę materaca Silver Protect jest też
formatka sprężyn kieszeniowych. Ich niezależne działanie, podział na siedem stref
twardości, jak również znaczna ilość punktów podparcia (około 260 sprężyn na 1 m2) są od
lat wyznacznikiem wysokiego standardu wypoczynku w Europie.
Całość opina wyjątkowy pokrowiec Silver, zawierający jony srebra o działaniu
antybakteryjnym. Możliwość wyprania tego pokrowca w temperaturze do 60 stopni
Celsjusza, jak również zastosowana na całym obwodzie przepiękna siatka 3D, wzmagają
dodatkowo antyalergiczne właściwości materaca.

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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♦♦ Sprężyny kieszeniowe ♦♦
Każda sprężyna we wnętrzu produktu umieszczona jest w osobnej kieszonce, dzięki czemu
pracuje niezależnie od pozostałych. Na materacu wyśpią się więc dwie osoby, nawet jeśli
znacząco będą różnić się od siebie budową ciała. Materace kieszeniowe mają także wiele
punktów podparcia, co pozwala utrzymać naturalne krzywizny ciała podczas snu i zapewnia
najwyższy komfort snu.

♦♦

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

♦♦

Rozwiązanie pozwala na łatwe zdjęcie pokrowca w celu jego wyprania, ewentualnie
wymiany w razie zniszczenia.

♦♦

Zamek błyskawiczny dookoła materaca
♦⇔♦ ZAPRASZAMY ♦⇔♦
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