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bonell rugós
matrac

Telford
Kényelem, minőség és kedvező ár. Ez a Telford
matrac három legfontosabb tulajdonsága,
melyek népszerűvé teszik.
A matrac Bonell rugós rendszerrel gyártott
közepesen kemény matrac. A rugórendszer
biztosítja a matrac kellemes rugózását, hoszszú élettartamát és a rugótestek egymáshoz
rögzítése garantálja, hogy a matrac hosszú
évek során sem fog deformálódni. A 4 db
függőleges hordozófül könnyen kezelhetővé
teszi a matracot. A rombusz levegőcsatornás steppelés, valamint a könnyű felépítésű
puha textil biztosítja a nyugodt alvást hoszszú távon az Ön kényelme szolgálatában

keménység

magasság: 21±1 cm | súlykorlát: 120 kg | garancia: 7 év

herkulesrugós
matrac

New Beal
A matrac magja herkulesrugós rendszerrel
készült, amely az extra rugóknak és az egyedi hőkezelési technológiáknak köszönhetően
garantálja a kemény és kiegyensúlyozott alátámasztást. Az ágybetét egyik oldalán puha
pamutréteg található, amely nyáron hűsítő
hatást biztosít, míg a másik oldalon megtalálható gyapjúréteg télen biztosítja a megfelelő hőmérsékletet alvás közben. A termék
oldalán található légáteresztő textil garantálja
a kiváló szellőzést, a magas minőségű steppelés egyedi kényelmet biztosít.
Azoknak a 140 kg alatti személyeknek ajánlott,
akik szeretik a kifejezetten kemény rugalmasságú, kemény fekvésű, stabil felépítésű teljes
orthopedikus téli-nyári oldalas matracot.

keménység

magasság: 25±1 cm | súlykorlát: 140 kg | garancia: 10 év

herkulesrugós
matrac

Diamond
Herkulesrugós rendszerrel gyártott kifejezetten kemény matrac. Keménységét a Konfor
herkulesrugós szerkezetének is köszönheti,
mely megakadályozza a test besüllyedését,
segíti az izmok ellazulását, miközben természetes gerincvonalat tart. A gerinc támasztását a rugókon felül egy extra habréteg is biztosítja. A különleges eljárással, gyémántszem
mintás pamutból készült szövet biztosítja
a tiszta és friss levegőt a pihenés közben.
Azoknak a 160 kg alatti személyeknek ajánlott, akik szeretik a kifejezetten kemény rugalmasságú, kemény fekvésű, stabil felépítésű teljes orthopédikus matracot.

keménység

magasság: 25±1 cm | súlykorlát: 160 kg | garancia: 10 év

táskarugós
matrac

Esperar
Az Esperar matrac táskarugós rendszerének köszönhetően ideális alátámasztást biztosít és ellazítja az izmokat alvás közben, ezzel garantálva
a friss és kipihent ébredést. A matracba beépített dupla hideghab réteg garantálja, hogy pihenés közben a gerinc természetes helyzetben maradhasson. Az ágybetét kényelmét tovább növeli
a memóriahab réteg, amely nyomáscsökkentő
hatásának köszönhetően enyhíti az alvás közbeni mozgást és felveszi a test alakját. A különleges eljárással készült steppelés növeli a komfortérzetet és elegáns megjelenést biztosít matrac
számára. A matrac egyoldalas kivitele garantálja
a fekvőfelület tartós minőségét és a termék alján
található csúszásmentes borítás megakadályozza a mozgást használat közben.

keménység

magasság: 32±1 cm | súlykorlát: 150 kg | garancia: 10 év

A képek illusztrációk, nem pontos mása a matracoknak!

Az Ön Matrac partnere:

A matracok
karbantartása
Az a tökéletes matrac, amelyik folyamatosan biztosítja
a szükséges alátámasztást az évek során. A matracot azonban karban kell tartani, hogy mindig a lehető legjobb állapotban legyen.
●

A matrac kiszállítása után távolítsa el a csomagolást,
és hagyja a matracot lélegezni, hogy a nedvesség
vagy hideg által okozott tárolási szagok elpárologjanak. Ideális esetben a matracot hetente kell szellőztetni az ágynemű eltávolításával.

●

A matracot rendszeresen meg kell fordítani, hogy
a benyomódások következtében ne váljon egyenetlenné az alvási felület.

●

A matracvédő alkalmazása segít a matrac tisztaságának megőrzésében, valamint az élettartam meghoszszabbításában.

●

A verejték, a por és a szerves foltok idővel rontják
a matrac megjelenését és higiéniáját, valamint kellemetlen szagokat okozhatnak, és hatásukra baktériumok terjedhetnek el a matracban.

●

A különböző matrachigiéniai termékek segítenek abban, hogy a matrac felülete és belseje mindig tiszta,
szag- és poratkamentes legyen – a matrac tulajdonságainak befolyásolása nélkül.

