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Materac Vitea 14 cm , lateksowy ,
visko termoelastyczny , 7 stref
twardości , średnio twardy 90x200
Cena

1 666,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Opis produktu

♦⇔♦ Materac Vitea ♦⇔♦

wygenerowano w programie shopGold

Dwustronny, średnio twardy, 7 strefowy materac
lateksowo-termoelastyczny
Niezwykła sprężystość lateksu idzie tu w parze z miękką, dopasowującą się do kształtów
ciała unikalną pianką termoelastyczna. To połączenie stawia materac Vitea w ścisłej
czołówce materacy o właściwościach ortopedycznych.
Produkt polecany osobom cierpiącym na problemy ze spaniem i bóle pleców. Docenią go
także alergicy. Doskonałe rozwiązanie dla posiadaczy stelaży elektrycznych.
► wkład lateksowy o grubości 14 cm
► pianka termoelastyczna 3 cm
► wysokość materaca ok. 19 cm
► wersja podstawowa: w pokrowcu Aero pikowany 300g/m², wzór pikowania „cegiełka”
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♦♦ 7 pól twardości ♦♦

Materac dobrze dopasowuje się do leżącej na nim osoby, wspiera kręgosłup i inne krzywizny
ciała. Ma właściwości ortopedyczne: poprawia krążenie krwi, rozluźnia mięśnie, pomaga
zachować prostą linię kręgosłupa. Podział aż na 7 pól twardości dla głowy, barków, lędźwi,
miednicy, ud, łydek i stóp zapewnia maksymalny komfort.

♦♦ Pianka termoelastyczna ♦♦
Zaawansowana technologicznie pianka termoelastyczna (VISCO) reaguje na wydzielane
ciepło, zwiększa swoją elastyczność wraz ze wzrostem temperatury. Pianka przejmuje
ciepło ludzkiego ciała i świetnie dopasowuje się do jego kształtu, zapewniając mu
odpowiednie ułożenie na całej powierzchni. Pianka po odkształceniu powoli wraca do
pierwotnego położenia. Dużą zaletą pianki jest równomierne rozłożenie obciążenia, które
poprawia krążenie krwi i przeciwdziała odleżynom.

♦♦ Pokrowiec z możliwością prania do 60 st.
C. ♦♦

Możliwość prania pokrowca w wysokiej temperaturze zapewnia higienę i antyalergiczność.
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♦♦ Antygrzybiczny ♦♦

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

♦♦ Właściwości ortopedyczne ♦♦

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.

♦♦ Antyalergiczny ♦♦

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

♦♦ 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.

♦♦ Stelaż regulowany ♦♦

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

♦♦ Dwustronny ♦♦

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

♦⇔♦ ZAPRASZAMY ♦⇔♦
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