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Materac lateksowy Hevea
Family Medicare Bio
Climalateks 200X180
Cena

2 140,00 zł

Czas wysyłki

3 -14 dni roboczych

Kod producenta

590160210902P

Producent

Hevea

Opis produktu
Materac lateksowy dwustronny i bardzo trwały. Antyalergiczny, wygodny, średnio-twardy H2 wykonany z pianki lateksowej o grubości 12 cm i
płyty lateksu BIO CLIMALATEKS o grubości 3,5 cm z fukcją masażu. Zawartość lateksu naturalnego min. 20%. Posiada 7 anatomicznych stref
komfortu.

Dzięki strefom o zróżnicowanej twardości zapewnia ergonomiczną pozycję ciała podczas odpoczynku. Lateks Bio Climalateks posiada aż 10 000
mikrokanalików wymuszających stałą i efektywną wymianę powietrza wewnątrz materaca. Całość pianki jest nasączona żelem aloe vera
łagodzącym podrażnienia skóry i działającym antybakteryjnie i tonizująco. Bio Climalateks posiada też funkcję masażu z strefie kręgosłupa
szyjnego i lędźwiowej. Lateks zapewnia elastyczność punktową materaca, absorbuje wilgoć i przyspiesza wymianę powietrza – regulując
mikroklimat i gwarantując antyalergiczność całego produktu.

Naturalny lateks posiada podstawowe właściwości zapobiegania rozwojowi bakterii i roztoczy. Wyjątkowe właściwości regulowania mikroklimatu
i szybkiej wymiany powietrza wewnątrz lateksu zapewniają uczucie orzeźwiającego chłodu w lecie i miłego ciepła w zimie. Nie ma już potrzeby
stosowania opcjonalnego wykończenia pokrowca lato-zima. Pokrowiec wewnętrzny z membrany pełni funkcję higieniczną.
ZASTOSOWANIE: łóżka i sypialnie, gęstość lateksu 65kg/m3, waga użytkownika do 120 kg, materac dwustronny.
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UWAGI: materac średnio-twardy, dwie strony użytkowe. Zalecany stelaż płaski lub elastyczny o rozstawie szczebelków 3-5 cm. Dopuszcza się
regulację stelaża w jednej lub kilku płaszczyznach. Rekomendowany stelaż Hevea Standard, Hevea Comfort lub Hevea Prestige. Materac
dostarczany do klienta w formie zrolowanej – niezależnie od rozmiaru. Waga materaca od 18 kg (80/200 cm) – do 39 kg (180/200). Wysokość
materaca około 18 cm.

Grubo pikowany pokrowiec zdejmowany do prania, do wyboru (górne menu) 4 wzory - szczegóły pokrowców - kliknij. Zaleca się delikatne
pranie w temp. 60C. Pokrowiec wewnętrzny z membrany pełni funkcję higieniczną.

GWARANCJA: 2 lata na produkt, 10 lat na wkład materaca
GRUPA WIEKOWA: bez ograniczeń
TWARDOŚĆ: H2 (średnio twardy)
CERTYFIKAT WYROBU MEDYCZNEGO KL. I
ATEST EURO-LATEX
DZIANINA POKROWCA Z CERTYFIKATEM EKO-TEX STANDARD 100
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec (kolekcja do sypialni): Aegis Natural Care , Tencel Silky Feeling , Aloe Green Power , Bio Bamboo
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