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Link do produktu: http://valor-meble.pl/materac-piankowo-lateksowy-p-7415.html

Materac piankowo-lateksowy
Cena

350,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

MM3

Opis produktu
Materac piankowo-lateksowy
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.
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.

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
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