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Link do produktu: http://valor-meble.pl/materac-piankowo-kokosowy-p-7414.html

Materac piankowo-kokosowy
Cena

290,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

MM2

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

Opis
Materace piankowe są bardzo wytrzymałe i komfortowe. Dzięki swoim właściwością spełniają wymagania użytkowe oraz jakościowe najbardziej
wymagających klientów. Doskonały produkt za bardzo niską cenę. Oferowany materac jak i pokrowiec jest w antyalergiczny i antygrzybiczny
zapewniając przy tym doskonałą cyrkulację powietrza wewnątrz dodatkowo jest lekki, przewiewny i ekologiczny. Podstawowy element materaca
to wysokiej jakości pianka poliuretanowa o gęstości T25.
Materace kokosowe polecane są dla osób, które preferują twardsze nawierzchnie. także maty kokosowe cechują się wysoką higieną – nie
powodują reakcji uczuleniowych, chronią przed namnażaniem się roztoczy oraz mikroorganizmów, dlatego mogą być one stosowane także przez
alergików oraz osoby, którym zależy na bezpiecznym śnie. Włókno kokosowe nie wydziela żadnych substancji oraz toksyn, które mogłyby
działać na skórę człowieka lub jego drogi oddechowe dlatego stosowanie maty kokosowej zaleca się również osobom ze skłonnościami do
alergii. Mata kokosowa poprawia cyrkulację powietrza w materacu co zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów. Cyrkulacja powietrza w
posłaniu zapewnia nam uczucie świeżości oraz zmniejsza wydzielanie potu. Zagłębiając się bardziej we właściwości maty kokosowej można
znaleźć informacje o jej wysokich właściwościach w niwelowaniu niekorzystnego oddziaływania żył wodnych na nasz organizm.

Specyfikacja
Antyalergiczny: Tak
Antygrzybiczny: Tak
Grubość: 11 cm
Twardość: H2
Rodzaj zapięcia: Zamek błyskawiczny
Kraj pochodzenia: Polska
Zdejmowany pokrowiec: Tak

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

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

