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Link do produktu: https://www.meblejunior.pl/materac-sembella-amber-plus-80200-p-31093.html

Materac Sembella AMBER
PLUS 80/200
Cena

1 584 zł

Cena poprzednia

1 667 zł

Dostępność

Dostępność 7-14 dni

Numer katalogowy

AMBER PLUS_08

Producent

SEMBELLA LIFE

Opis produktu

Dostępne twardości: H2, H3, H4
Materac AMBER PLUS posiada 7-strefowy wkład wykonany ze sprężyn kieszeniowych typu „multipocket” (wkład zawiera około 505 sprężyn/m²) o
wysokości 12 cm. Zastosowanie w materacu wkładu o zwiększonej dwukrotnie ilości sprężyn zapewnia idealne dopasowanie materaca do
kształtu ciała, oraz lepszą amortyzację ruchów drugiej osoby, co jest szczególnie ważną cecha w materacach dla dwojga.
Wkład sprężynowy został obustronnie obłożony wysokoelastyczną pianką BULTEX® , przypominająca w swojej strukturze gąbkę morską.
Pianka BULTEX® idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała, a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne.
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Zdejmowany do prania pokrowiec materaca został wykonany z dzianiny CANOMILE z zawartością mikrokapsułek rumianku, które podczas
użytkowania uwalniają swój delikatny aromat i dostarczają błogiego relaksu i odprężenia, co pozwala na spokojny i higieniczny sen.
Pokrowiec: CANOMILE
Wysokość materaca: ok. 21 cm.
Istnieje możliwość zamówienia materaca w wymiarach nietypowych.
Wyjątkowa kolekcja sembella life została stworzona dla naszych najbardziej wymagających Klientów, dla których największą wartość
stanowi najwyższa jakość produktu.

Materace należące do 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.
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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 , H4 - pow. 100 kg.

Specyfikacja
Informacje ogólne
Typ materaca:
Ilość Stref Twardości:
H2:
H3:
H4:
Rozmiary:
Długość maks.:
Szerokość maks.:
Wysokość całkowita:
Kolekcja:
Informacje techniczne
Wkład:
Rodzaj wypełnienia:
Ilość Sprężyn:
Warstwy zewnętrzne:
Pokrowiec:
Typ:
Skład:
Funkcje dodatkowe:
Pranie:
Zamek rozpinany:
Wypełnienie/Pikowanie:
Korzyści dla Ciebie
1:
2:
3:
4:
Polecane produkty
Stelaż:
KF-regulowany manualnie:
NV-bez regulacji wysokości:
Poduszka:
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Sprężynowy kieszeniowy
7
+
+
+
wg zamówienia
240 cm
200 cm
20 cm
sembella LIFE
wielokieszeniowy
sprężyny wielokieszeniowe MULTIPOCKET
510 szt/m2
pianka poliuretanowa
pikowany
dzianina
58% PES, 42% CO
MEDICOTT
tak 60°C
+
włóknina klimatyzująca
sprężyny MULTIPOCKET - najlepsze dopasowanie
higiena - pokrowiec do prania
gwarancja satysfakcji 90 dni
wydłużona gwarancja 10 lat
Power Dream, Futura
+
+
Memory
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Kołdra:
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