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Link do produktu: http://valor-meble.pl/materac-comfort-p-7418.html

Materac Comfort +
Cena

499,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

MM6

Opis produktu
Materac Comfort +
Wymiary
Materac może mieć dowolny wymiar w zakresie:
- długość od 160 do 200 cm
- szerokość od 70 do 90 cm

Opis
Materace wykonane z pianki wysokoelastycznej to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia najwyższy komfort snu i korzystny wpływ na nasz
układ anatomiczny ciała. Materace wysoko-elastyczne zachowują się jak najwyższej klasy materace kieszeniowe. Charakterystyczną cecha jest
wysoka sprężystość i elastyczność punktowa . W odróżnieniu od zwykłej pianki tapicerskiej posiada bardziej nieregularną strukturę. Zbudowana
jest z milionów pęcherzyków powietrza, przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi materiału. Oznacza to, że materace z pianki wysokoelastycznej są dość lekkie, co umożliwia ich łatwe i swobodne obracanie. Materace wysoko-elastyczne są hipoalergiczne i nie mają przestrzeni
na gromadzenie się bakterii i drobnoustrojów. Odpowiada materacom termo-elastycznym, gdyż ich pęcherzykowata struktura, pozwala
współpracować materacowi z temperaturą ciała co wpływa na dopasowywanie się materaca do ułożenie ciała w trakcie snu. Materac
wyposażony jest w miękki, przyjemny w dotyku pokrowiec antyalergiczny.
Materac COMFORT + wyposażony jest wkładkę lateksową o grubości 2 cm Lateks posiada właściwości antyalergiczne, antygrzybiczne i poprzez
kanalikową budowę umożliwia swobodną cyrkulację powietrza, a co za tym idzie właściwą gospodarkę wodną organizmu. Wkładka z lateksu w
materacach do spania wzmacnia dodatkowo zapobieganie rozwoju roztoczy, jest on więc idealny dla alergików i osób uczulonych na kurz.
Trwała struktura tworzywa, jakim jest lateks, zapewnia długą żywotność materacy do spania. Dodatkowym atutem jest fakt, że materace z
lateksową wkładką tłumią wszelkie odgłosy, które może wydawać materac do spania w trakcie ruchu. Warstwa perforowanego lateksu
odpowiednio dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia sprawną wentylację podczas snu. Za każdym razem gdy się obracasz lub przesuwasz,
warstwa lateksu ulega ściskaniu i rozprężaniu, w wyniku czego kanaliki wewnętrzne transportują powietrze. Ponadto jest to produkt bardzo
higieniczny. Posiada szerokie spektrum właściwości antyalergicznych, a to za sprawą ograniczonego rozwoju pleśni, roztoczy i grzybów. Lateks
cechuje się wysoką elastycznością, jest surowcem wytrzymałym i odpornym na zużycie, dzięki czemu może być użytkowany przez wiele lat, bez
widocznych zmian w jego strukturze i właściwościach.
Podstawowe zalety pianki wysokoelastycznej, które warto zapamiętać:
wysoka trwałość użytkowania
doskonała elastyczność punktowa zapewniająca optymalne, anatomiczne dopasowanie do ułożenia ciała porównywalne z parametrami
lateksu
przepuszczalność powietrza dzięki otwartej strukturze komórkowej
odporność na odkształcenia i zdolność odzyskiwania pierwotnego kształtu
poczucie wygody i komfortu

Specyfikacja
Antyalergiczny: Tak
Antygrzybiczny: Tak
Grubość: 12 cm
Twardość: H3
Rodzaj zapięcia: Zamek błyskawiczny
Kraj pochodzenia: Polska
Zdejmowany pokrowiec: Tak
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Płatność i dostawa
Proponujemy Państwu dwa rodzaje płatności:
1) Płatność z góry na nasz rachunek bankowy: koszt dostawy 29 zł.
2) Płatność przy odbiorze: koszt dostawy 29 zł.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Transport: Kurier płatność przy odbiorze (+ 29,00 zł), Kurier płatność z g&oacute ry na rach. bankowy (+ 29,00 zł)
Prosimy wybrać rozmiar: 160x70 , 160x80 , 170x70 , 170x80 , 180x80 , 180x90 , 190x80 , 190x90 , 200x80 , 200x90
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