
MatracPosta

Első Magyar MatracPosta - www.matracposta.hu

Aerial Senso Premium matrac rendelés

Termékadatok:

Gyártó: Dunlopillo

Garancia: 10 év

Összetétel: 4+6+6cm

Matracmagasság: 19cm

Komfort: Lágy

Súlykorlát: 140kg

Huzat anyaga: Lyocel

Származási hely: Németország

Minősítések: Szokásos

Csomagolás: Normál csomagolás

Huzat típusa: Mosható 60C°-on

Zónák száma: Speciális multizónák

Memory fajsúlya: Speciálisan változó

Memory keménysége: Változóan enyhén lágy

Méret: 80*200cm

Szállítási határidő: 4-10 munkanap

Részletes leírás:

Dunlopillo Aerial Senso Classic

A  Dunlopillo Aerial Senso Classic matrac minden fejlesztésében és  tulajdonságában a német minőséget

és csúcstechnológiát jelenti.  Különleges tulajdonságainak köszönhetően az Dunlopillo Aerial Senso 

termékcsalád igazán kivételes, nem mindennapi kényelmet nyújt majd  Önnek.

A Dunlopillo vállalat nevéhez fűződik többek között a  latex matrac feltalálása 1932-ben. A

Németországban, Frankfurt mellett  Hanauban készülő Dunlopillo matracok és alvástermékek az elmúlt

80 évben a  minőségi alvás értékmutatói lettek. Megbízható, igazi német minőségi matracok.

A matracmag:

Az Aerial  Senso Premium emlékezőhab matrac a különleges és egyedülálló habosítási  technológiának
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köszönhetően progresszív -a testsúlyhoz igazodó-  alátámasztást nyújt. Az Aerial habanyag légáteresztő

képessége,  rugalmassága és speciális komfortja valóban egy különleges memory  élményt kínál. A 6cm

vastag speciális Aerial hab két oldalán az Aerial Senso  visco komfortrétegek asszimetrikusan

helyezkednek el: egyik oldalon 4cm, a matrac másik oldalán pedig 6cm emlékezőhab réteg található.

Franciaágyak esetében és két különböző komfortigény esetén a kettő darab különböző oldalára fordított

matrac jelentheti az igazi megoldást.

A matrachuzat:

A körkörös  cipzárral ellátott és egymástól szétválasztható két huzatfél akár  külön-külön is 60C-on

háztartási körülmények között mosható. A Lyocell  bambusz huzat légáteresztő képességének, kiváló

párologtatásának és klimatizációs  tulajdonságainak köszönhetően mindenki számára kifogástalan

megoldást  jelent.

   A német Dunlopillo lágy hab termékei, mint például az Aerial Senso Premium matrac a minimum

26db rugalmas keresztléccel készült  ágyrácsokkal együtt alkot egy alvási rendszert, funkcionálisan a

matrac  és az ágyrács ergonómiailag kiegészítik egymást.

   Rugalmas ágyrács vagy más néven farugós ágyrács javasolt minden lágyhab  matrac (latex,

latex-kókusz, HR hab, Dunlopillo Aerial, Aerial Senso),  profilozott hideghab matracok (18cm alatt) és az

összes hajlítható  matrac 12cm fölött.

   A Dunlopillo Aerial Senso Premium matrac vagy akciós ágyrács szett az  allergiában szenvedőknek

is kifejezetten javasolt termék. Légáteresztő  és 60C-on mosható huzatában -amennyiben megfelelően

van szellőztetve- a  poratkák és mikroorganizmusok nehezen tudnak megtelepedni.

  Címkék: Dunlopillo, Aerial Senso Premium, memory matrac, matrac rendelés

   Egyszerű matrac rendelés

     Ingyenes országos házhoz szállítás

    Rengetek "kapcsolódó" ajándék

    Versenyképes kedvezmények

    Hatalmas matrac- és termékválaszték

    Matracposta. Webáruház. Kényelem.
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