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Materac Premium Janpol Sirona
200x180
Cena

11 210,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

7 -14 dni roboczych

Producent

Janpol

Opis produktu
TEN MATERAC OBJĘTY JEST PROMOCJĄ! - sprawdź szczegóły
Bardzo komfortowy materac, złożony z 5 wysokiej jakości, ultragęstych pianek, które idealnie dopasowują się do kręgosłupa.
Materac posiada 12 stref twardości (12 poziomych i 5 pionowych), dzięki którym ciężar ciała rozkłada się idealnie po
powierzchni materaca, nawet przy obciążeniu 100 kg. A im jest większe, tym głębsze warstwy materaca są odczuwalne,
całościowo lub tylko w konkretnych jego partiach. Opatentowana technologia pozwoliła na połączenie materiałów bez użycia
kleju, a same pianki wykazują właściwości antyalergiczne, nie rozwijają się roztocza i inne szkodliwe mikroorganizmy. Pianki
nie deformują się, są bardzo trwałe, ich struktura nie traci elastyczności nawet po wielu latach użytkowania. Anatomiczny
kształt pianek umożliwia rozładowanie napięcia mięśniowego.

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

Doskonała wentylacja materaca

Materac można stosować do stelaży regulowanych

12 stref twardości zapewnia doskonałe dopasowanie do kręgosłupa
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Wierzchnia warstwa materaca, wyczuwalna tuż pod pokrowcem, to bardzo miękka i oddychająca pianka na bazie wody. Jest
niezwykle jedwabista. W dotyku sprawia wrażenie puchu, który delikatnie otula Twoje ciało. Podczas jej tworzenia nie używa
się szkodliwych dla środowiska środków spieniających, a jedynym spieniaczem jest woda. Struktura pianki zapewnia nawet o
200% większą i niczym nieograniczoną przepuszczalność powietrza, w porównaniu do pianek konwencjonalnych.
Sirona to niepowtarzalny model, który zachwyca niespotykaną dotąd kombinacją materiałów. Świetnie dopasowuje się do
kształtów Twojego ciała, a Ty masz wrażenie unoszenia się w obłokach.

Dla kogo: materac przeznaczony dla osób preferujących średnio twarde materace, dla wszystkich, którzy mają problemy z
bolącym kręgosłupem.
Gwarancja: 15 lat
Budowa: 5 pianek o różnej gęstości, połączonych bez użycia kleju, 12 poziomych stref twardości, 5 pionowych stref
twardości.
Twardość: średnio twardy, dla osób bez ograniczenia wagowego.
Wysokość: 25 cm

Do wyboru pokrowiec: Puroactive lub Biox - sprawdź szczegóły

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec (kolekcja do sypialni): Biox , Puroactive
Gratis: Stelaż/e Janpol w rozmiarze materaca , 2 x Poduszka lateksowa Janpol
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