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Link do produktu: https://krainamateracy.pl/materac-lateksowy-hevea-body-max-laguna-200x100-p-995.html

Materac lateksowy Hevea Body
Max Laguna 200X100
Cena

2 932,80 zł

Cena poprzednia

3 120,00 zł

Czas wysyłki

7 -14 dni roboczych

Kod producenta

590160210902P

Producent

Hevea

Opis produktu
Innowacyjny, komfortowy i trwały materac na bazie lateksu oraz pianki termoelastycznej. Płyta lateksowa o wysokości 14 cm
wykończona jednostronnie lateksem Blue Ocean o właściwościach odprowadzania ciepła i regulacji wilgotności. Zapewnia
komfort i wyrównaną temperaturę. Druga strona materaca wykończona pianką Viscool z funkcją masażu. Produkt polski, 4
pokrowce do wyboru.

Pianka termoelastyczna wspomaga właściwe ukrwienie w miejscu nacisku na materac dzięki czemu minimalizuje konieczność
zmiany pozycji w czasie snu. Moletowana pianka Viscool działa „odświeżająco”, nie nagrzewa się od ciała użytkownika, co
wpływa korzystnie na temperaturę wierzchniej warstwy materaca i lepsze odprowadzanie wilgoci. Viscool posiada także
funkcję masażu co zwiększa komfort wypoczynku i zmniejsza napięcie mięśni. Warstwy lateksowe zawierają min. 20%
naturalnej żywicy hevea brasiliensis. Siedem zróżnicowanych stref komfortu wkładu lateksowego 14 cm tworzy jednolitą,
optymalną powierzchnię podparcia. Naturalny lateks posiada podstawowe właściwości zapobiegania rozwojowi bakterii i
roztoczy. Warstwa lateksu z żelem silikonowym wchłania nadmiar wilgoci z powierzchni materaca. Płyta lateksu Blue Ocean
zastosowana bez użycia kleju zwiększa higienę materaca. Można ją swobodnie obracać i odświeżać (w zależności od potrzeb)
co wydłuża żywotność produktu. Pokrowiec wewnętrzny z membrany pełni funkcję higieniczną oraz ochronną przed
uszkodzeniami trzonu materaca. Strona letnia – Blue Ocean, strona zimowa – visco. Waga materaca od 22 kg (80/200 cm) – do
48 kg (180/200).

UWAGI: Wymagany stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny o rozstawie szczebelków 3-5 cm. Rekomendowany stelaż Hevea
Comfort lub Hevea Prestige. Materac dostarczany do klienta w formie zrolowanej lub złożony na pół – zależnie od rozmiaru. Po
stronie warstwy termoelastycznej pokrowiec gładki dla lepszego wykorzystania funkcji masażu.
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GWARANCJA: 2 lata na produkt, 15 lat na wkład materaca
GRUPA WIEKOWA: bez ograniczeń
TWARDOŚĆ: H2 (średnio twardy)
WYSOKOŚĆ: ok 25 cm
CERTYFIKAT WYROBU MEDYCZNEGO KL. I
ATEST EURO-LATEX
DZAININA POKROWCA Z CERTYFIKATEM EKO-TEX STANDARD 100

Materac dostępny w 4 pokrowcach do wyboru (górne menu):
Szczegółowe informacje na temat pokrowców >>> kliknij tutaj

Pokrowiec wewnętrzny z membraną pełni funkcję higieniczną. Grubo pikowany pokrowiec zewnętrzny można swobodnie zdjąć
(taśma suwakowa z 3 stron) Zaleca się pranie w temperaturze 60C. Dzianiny pikowane antyalergiczną klimatyzowaną
włókniną o gramaturze 300g. Dzianiny z certyfikatem Eko-Tex Standard 100.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec (kolekcja do sypialni): Aegis Natural Care , Aloe Green Power , Bio Bamboo
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