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MATERAC PREMIUM JANPOL
PULSE ELEGANT 200x180
Cena

4 518,16 zł

Cena poprzednia

5 647,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

7 -14 dni roboczych

Producent

Janpol

Opis produktu
Materac Janpol Pulse Elegant
Nie zawsze wszystko co skomplikowane jest dobre. Materac Pulse Elegant to prosta konstrukcja ale z najwyższej jakości surowców co zapewnia
maksimum wygody dbając jednocześnie o zdrowy wypoczynek.
ZDROWIE - 8,5/10
Bardzo Stabilna i sprężysta pianka wysokoelastyczna to ten element materaca Pulse Elegant, który odpowiada za zdrowy sen. Odpowiednia
gęstość perforacji ułożona zgodnie z siedmioma strefami twardości gwarantuje doskonałe punktowe podparcie ciała, a dodatkowe poziome
wyprofilowanie wkładu zapewnia delikatny masaż. Pianka ma mocniejszą budowę, przez co nie zapada się pod obciążeniem i utrzymuje
kręgosłup w najkorzystniejszym dla niego ułożeniu. Uzupełnieniem pianki jest innowacyjny Lateks Pulse, który ma właściwości antygrzybiczne i
przeciwbakteryjne, nie pochłania również kurzu przez co jest polecany osobom cierpiącym na alergie.
KOMFORT - 9,0/10
Pulse Elegant to materac który posiada dwie strony użytkowe o odmiennych właściwościach. Stronę piankową docenią osoby lubiące twarde i
stabilne materace. Druga średnio twarda strona materaca z Lateksem Pulse którego powierzchnia składa się z połączonych ze sobą
mikroskopijnych komór powietrznych, umożliwi niczym nieograniczony i swobodny przepływ powierza wewnątrz wkładu. Takie rozwiązanie
zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury snu i doskonałe odprowadzanie wilgoci z wnętrza materaca. Jednorodna struktura powierzchni
sprawia, że lateks dostosowuje się do Twojego ciała, a przy tym jest niesamowicie sprężysty, bo po odciążeniu szybko wraca do swojego
pierwotnego kształtu. Taka budowa materaca pozwala zachować doskonały balans między stabilnością, a miękkością.

JAKOŚĆ - 10/10
Aż 15 lat gwarancji na materac Pulse Elegant mówi samo za siebie. Firma Janpol do produkcji tego materaca użyła materiałów najwyższej jakości
oddając w nasze ręce produkt niepowtarzalnie wygodny zdrowy i wytrzymały.
OGÓLNA OCENA EKSPERTÓW: 9,2/10
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POLECANY DLA:

Materac przeznaczony dla użytkowników preferujących średnio twarde/twarde materace, dla wszystkich, którzy mają problemy z bolącym
kręgosłupem. Świetnie się sprawdzi dla osób lubiących spać na brzuchu.

Pokrowiec można rozsunąć na 2 części, zamek dwudzielny. Pokrowiec można prać w 30 st.

Doskonała wentylacja materaca, antyalergiczny

Materac można stosować do stelaży regulowanych

7 stref twardości zapewnia doskonałe dopasowanie do kręgosłupa

Z lateksem Pulse, Z pianką Hr

Gwarancja: 15 lat
Budowa: Lateks Pulse 6 cm oraz pianka 18 cm. 7 stref twardości.
Twardość: średnio twardy / twardy - dla osób bez ograniczenia wagowego, lubiących twardsze materace.
Wysokość: ok. 26 cm

Do wyboru pokrowiec: Puroactive lub Biox - sprawdź szczegóły

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec (kolekcja do sypialni): Biox , Puroactive
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