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Signum Dual Hard matrac

Termékadatok:

Garancia: 10 év

Összetétel: 9/9 cm hideghab

Gyártó: RelaXx

Matracmagasság: 20cm

Komfort: Kemény/félkemény

Súlykorlát: 140kg

Huzat anyaga: Tencel

Származási hely: Magyarország

Minősítések: Klinikai vizsgálat

Csomagolás: Normál csomagolás

Huzat típusa:

Zónák száma: 7 ergonómiai zóna

Méret: 80*200cm

EP elszámolható: Nem

Egyedi méret rendelhető: Igen

Szállítási határidő : 5 munkanapon belül

Részletes leírás:

RelaXx? Signum Dual Hard

A Signum Dual Hard ortopéd matrac mindent olyan pluszt kínál, amit csak kevés gyógymatrac tudhat

magáénak együtt: 7 zónás anatómiai kiképzés a matrac tökéletes formakövetését eredményezi.

Ortopéd szempontból a Signum matrac úgy képes kemény komfortot adni, hogy közben pontosan követi

le a test ergonómiáját.

A kemény és a lágyabb oldal két különböző komfortot nyújt. Az akciós matrac ár visszavonásig

érvényes. RelaXx? Signum Dual Hard matrac rendelés ingyenes országos házhozszállítással.

A Signum Dual Hard matrac tehát valódi unikumnak számít a hazai matracpiacon. A speciális kialakítású

7 ergonómiai szempontok alapján kialakított felület mind a két különböző sűrűségű oldalon

szimmetrikusan megtalálható.
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A különlegesen kialakított vállrész engedi besüppedni a vállakat, a speciálisan megerősített

medencerész pedig megakadályozza csípőnk túlzott "besüppedését" a matracba.

A két keménységi oldal lehetővé teszi, hogy egy francia ágyban két különböző komfortot valósíthassunk

meg, vagy komfortérzet-változás esetén a lágyabb vagy éppen a keményebb felületre váltsunk.

A huzat:

A Tencel? huzattal készült körkörös cipzárral levehető és 60C°-on mosható elasztikus duplahuzat

minden allergiában szenvedőnek, vagy a tökéletes higiéniára vágyóknak megfelelő megoldást kínál. A

páratlan légáteresztés és klimatizációs tulajdonság a speciális cellulóz alapú -az ausztriai Lenzing cég

által kifejlesztett- Tencel? huzat kivételes tulajdonságainak köszönhető.

  Címkék: RelaXx?, Signum, Ortopéd 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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