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Materac Hybrydowy Sembella
ComFEEL Start 140/200
Cena

2 958 zł

Cena poprzednia

3 113 zł

Dostępność

Dostępność 7-14 dni

Numer katalogowy

CoomFEEL_Start_14

Producent

SEMBELLA LIFE

Opis produktu

3,2,1 … START! Witaj w świecie maksymalnego komfortu i odprężenia!
Poznaj wyjątkowe połączenie sprężyn kieszeniowych i pianki BULTEX®. Gruba warstwa trzysegmentowej pianki wysokoelastycznej stanowi
znakomite podparcie ciała, a jej zwiększona twardość w środkowej części materaca umożliwia lepsze dopasowanie do każdej pozycji jaką
obierzesz.

Mini-sprężyny kieszeniowe o wysokości 9 cm amortyzują drgania materaca, nadając mu sprężystość i zwiększając jego nośność. Tym samym
wspomagają odciążenie kręgosłupa podczas wypoczynku. Wypróbuj zalety obu technologii wykorzystanych w budowie hybrydowego materaca
ComFEEL® START, śpiąc na jego dowolnie wybranej stronie.

Dostępne twardości: H2,H3
Wkład: piankowy / sprężynowy
Rodzaj wypełnienia: minisprężyny kieszeniowe (wys 9 cm), 3 rodzaje pianki Bultex®
Pokrowiec: ComFEEL220, pikowany (antyalergiczna włóknina poliestrowa). Wysokiej jakości stretchowa dzianina pokrowca wspomaga
wytrzymałość materaca, a siatka AirWave koordynuje wymianę powietrza i odprowadzanie wilgoci z jego wnętrza.
Wypełnienie/Pikowanie: antyalergiczna włóknina poliestrowa

Wysokość materaca: ok. 23 cm
Wyjątkowa kolekcja sembella life została stworzona dla naszych najbardziej wymagających Klientów, dla których największą wartość stanowi
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najwyższa jakość produktu.
Materace z linii sembella life to gwarancja najwyższego komfortu dla wszystkich, którzy szukają nowatorskich, uszytych na miarę rozwiązań.
Kupując produkty o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych, stawiasz na innowacyjność naszych rozwiązań, i otrzymujesz:

10 lat rozszerzonej gwarancji na wkład materaca z kolekcji Sembella® Life
90 dni gwarancji satysfakcji*

* W ramach gwarancji satysfakcji zapewniamy w ciągu 90 dni od zakupu możliwość bezpłatnej wymiany zakupionego materaca na inny z
kolekcji Sembella® Life lub ComFEEL®.
Szczegółowe warunki gwarancji komfortu mozesz pobrać tu.

Bezpłatna dostawa na terenie całego kraju.
Produkt nowy oryginalnie zapakowany
- bezpośrednio od producenta.
10 lat rozszerzonej gwarancji na wkład materaca
90 dni Gwarancji Satysfakcji

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Twardość materaca: H2 - do 80 kg , H3 - pow. 80 kg
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