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Materac
termoelastyczny
Memory Sisco
Comfort 7 stref
komfortu
Cena brutto

1 937,00 zł

Cena netto

1 574,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

kod13

Kod producenta

TERMOPLASTSISCO

Producent

KODURO DESIGN

Opis produktu
Materac termoelastyczny Memory Sisco Comfort 7 stref komfortu
Luksusowy materac, który zapewnia zdrowy i komfortowy sen. Wykonano go z wyselekcjonowanych pianek o
podwyższonych parametrach użytkowych w porównaniu do zwykłych pianek poliuretanowych. Górna warstwa
materaca termoelastycznego Memory Sisco Comfort zbudowana jest z grubej pianki Visco o właściwościach
medycznych. Natomiast jego rdzeń tworzy pianka wysokoelastyczna - HR o 7 różnych gęstościach. Cały wkład
umieszczono w 3-warstwowym pokrowcu z włókniny klimatyzującej, która pochłania wilgoć.
Co wyróżnia Materac Memory Visco Comfort 7 stref?
• charakteryzuje się idealnym dopasowaniem do anatomicznych krzywizn sylwetki pod wpływem nacisku i
temperatury ciała
• jest odpowiedni do stosowania w łóżkach ze stelażem regulowanym
• polecany dla alergików
• materac posiada bardzo dobre właściwości wentylacyjne
• materac termoelastyczny nie powoduje ucisków i drętwienia kończyn\
• pianka Kaltschaum o grubości 12 cm
• Gruba warstwa termoelastycznej pianki Visco - 4 cm
Zalety materaca z pianki termoelastycznej Memory Sisco Comfort?
• Jedną z niezaprzeczalnych zalet jest zastosowanie pianki termoelastycznej, która nie przenosi drgań, więc
podczas snu nie jesteśmy w stanie odczuć ruchów drugiej osoby.
• 7 stref pianki HR o różnej gęstości odpowiada za zwiększenie komfortu podczas snu. A jak wiadomo ma on
ogromny wpływ na nasze samopoczucie w ciągu dnia.
• Materac z pianki HR charakteryzuje wysoka przepuszczalność powietrza oraz wilgoci
• Pokrowiec łatwy w zdejmowaniu i ponownym zakładaniu można bezpiecznie prać.
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Materac pianka memory 7 strefowy – dla kogo?
Ze względu na właściwości antyalergiczne, materac ten poleca się zwłaszcza alergikom. Nadaje się profilaktyce
odleżyn, dlatego może być stosowany przez osoby, które spędzają dużo czasu w pozycji leżącej. Jego
właściwości docenią także osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Dzięki zastosowaniu pianki
termoelastycznej idealnie nadaje się także dla par.

Materac termoelastyczny Sisco budowa

Pokrowiec na zamek
Gruba warstwa pianki wysokoelastycznej HR h=12cm
7 stref pianek comfort o róznej gęstości
Gruba warstwa pianki termoplastycznej h=4cm
Produkcja zaczyna się w momencie złożenia zamówienia - dzięki temu masz pewność, że dostaniesz materac nie używany, a
nie taki na którym ktoś leżał przed Tobą. Tuż przed wysyłką jest pakowany próżniowo na czas transportu.
Na przekroju wybarwiono kolory pianek w celu odznaczenia warstw.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rodzaj materaca: Materac Termoelastyczny
Wysokość materaca: 20 cm
Rozmiar materaca: 80x200 , 90x200 , 140x200 , 160x200
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