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Materac Materasso Premier
Biospring 200/200
Cena

3 108 zł

Dostępność

Dostępność 7-14 dni

Numer katalogowy

Premier_biospring_20

Producent

Materasso

Opis produktu

Rehabilitacyjny 7-mio strefowy materac lateksowy z rdzeniem z pianki BIOSPRING imitującej zachowanie sprężyn.
Materac ten jest innowacyjnym produktem. Jego rdzeń stanowi nowoczesna, sprężysta piana o gęstości 35 kg/m3 i wysokości 12 cm. Specjalne
formowanie pianki rdzenia sprawia, że zachowuje się on podobnie jak sprężyna.
Obustronne obłożenie materaca przewiewnymi perforowanymi płytami lateksowymi o wysokości 3 cm. sprawia, że uzyskano możliwie wysoki
komfort powierzchniowy materaca. Pomiędzy rdzeniem materaca, a płytami lateksowymi obustronnie zastosowano przekładkę z naturalnego
włókna SEACELL. Materac polecany dla zwolenników twardych materacy.
Twardość: duża
Wysokość materaca: 21 cm.
Zalecany stelaż – elastyczny (bez regulacji).
Obciążenie ortopedyczne: do 120 kg.

Strefy twardości oznaczają stopień dopasowania do leżącej na materacu sylwetki. Zasada jest jedna: im więcej stref twardości tym lepsze
dopasowanie, a więc lepszy komfort w czasie snu i co ważne – lepsze właściwości rehabilitacyjne.
Materace 7-strefowe – materace najbardziej komfortowe, o wysokich właściwościach rehabilitacyjnych:
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1/ strefa głowy – poprawa krążenia krwi
barków – część elastyczna, rozluźnia mięśnie szyjne, odciążą kręgi
kręgów lędźwiowych – silne podparcie kręgosłupa
miednicy – część średnio-twarda, ułożenie boczne zapewnia zachowanie linii prostej kręgosłupa
ud – mocne podparcie
łydek – część elastyczna, zapewnia swobodne krążenie krwi
stóp – część średnio-twarda, gwarancja relaksu dla stóp, komfort dla pięt.

Produkt pochodzenia naturalnego, wykonany z kauczukowego mleczka. Zawdzięcza temu swoje wyjątkowe walory użytkowe,
wysoką elastyczność, sprężystość, odporność na odkształcenia oraz zdolność zachowania swoich właściwości przez długi okres czasu
użytkowania. LATEKS posiada doskonałą wentylację dzięki dużej ilości otworków umieszczonych w strukturze pianki, dzięki czemu zapewnia
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właściwe krążenie krwi. Materace lateksowe idealnie dopasowują się do kształtu ciała w każdym położeniu i zapewniają przyjemny komfort snu.
Zaleca się stosowanie tego materaca na stelażu elastycznym.

Firma Materasso s.r.o jako drugi producent na świecie uruchomiła automatyczną linię klejącą
wodorozcieńczalnego kleju SIMALFA. Klej ten jest klejem wodnym, który klei na bazie wody. Pozostałe kleje dostępne na rynku
są na bazie rozpuszczalników. Przy klejeniu materacy klejem Simalfa odparowuje czysta woda, a nie rozpuszczalnik. Jest to
innowacyjna linia produkcyjna, opatentowana przez producenta SIMAFLA 315.
Certyfikowany przez niemiecki instytut HOHENSTEIN, a jego główny certyfikat to ECO PASSPORT, który jest gwarantem, że
produkt ten nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest przyjazny dla środowiska. Spełniając wszystkie standardy
zdrowotne, klej ten może być stosowany do sklejenia wszystkich produktów w klasach od I do IV, zgodnie z normą OEKO TEX
100.Niezwykła struktura kleju SIMALFA nadaje się również do klejenia produktów przeznaczonych dla niemowląt, co oznacza
zachowanie najwyższych norm jakości.

Bezpłatna dostawa na terenie całego kraju.
Produkt nowy oryginalnie zapakowany
- bezpośrednio od producenta.
6 lat GWARANCJI PRODUCENTA

Pokrowiec

SILVER – Tkanina pokrowcowa ze
specjalnym opracowaniem SILVER PROTECT, które ogranicza powstawanie szkodliwych
mikroorganizmów i bakterii. Wysokiej jakości materac jest jonizowany srebrem i posiada
antybakteryjne działanie. Już po dwóch godzinach redukuje ilość mikroorganizmów i
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bakterii, nawet o 90%. Dlatego też jest zalecany dla alergików. Działanie warstwy
antybakteryjnej zostało atestowane i dokładnie sprawdzone. Oprócz profilaktyki powstania
pleśni posiada również właściwości ograniczania i wytwarzania nieprzyjemnego zapachu.
Pokrowiec nadaje się do prania w temperaturze do 60°C.
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