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Materac Sembella KAPUA
Hana 90/200
Cena

1 151 zł

Cena poprzednia

1 278 zł

Dostępność

Dostępność 7-14 dni

Numer katalogowy

Kapua_Hana_09

Producent

SEMBELLA CLASSIC

Opis produktu

KAPUA® Hana – materac piankowy
Wysokość materaca: 20 cm
Twardość: H3
Główne cechy produktu:
wkład – elastyczna pianka KAPUA® o wysokości 20 cm i podwyższonej twardości H3
system aktywnej wentylacji
7 stref twardości zapewniających komfort i ergonomiczne dopasowanie ciała
produkt przyjazny dla klimatu
przyjazny dla alergików
pokrowiec z dzianiny wyprodukowanej w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu i w 100% nadający się do ponownego
przetworzenia
pokrowiec zdejmowany do prania
Poznaj sekret zdrowego snu – wielostrefowy materac wykonany z elastycznej pianki redukującej napięcia, rozkładającej równomiernie punkty
nacisku ciała, ułatwiając zmianę pozycji w czasie snu oraz usprawniając krążenie krwi. Wkład wykonany w całości z pianki H3 (średnio twarda)
zapewni Ci każdej nocy stabilne podparcie, połączone z uczuciem odprężenia.
Innowacyjna pianka KAPUA® wytwarzana jest przy użyciu zaawansowanych technologii. Podczas produkcji pianki KAPUA® przechwytujemy
część CO2 i przetwarzamy, by ponownie wykorzystać ją w procesie produkcji. W ten sposób ograniczamy nadmierną emisję CO2 do atmosfery.
Głównym naszym celem jest zrównoważany rozwój, do którego konsekwentnie dążymy. My już zrobiliśmy krok w kierunku ochrony środowiska
naturalnego i klimatu. Śpij zdrowo, a przy okazji zadbaj o przyszłość kolejnych pokoleń. Dołącz do nas!
Wkład materaca
Materac KAPUA® Hana wykonany został w całości z elastycznej pianki KAPUA® – to element wspólny wszystkich materacy z najnowszej
kolekcji KAPUA®.
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Jedną z zaletą pianki jest jej zdolność do precyzyjnego dopasowywania się do krzywizn ciała w celu eliminacji punktów nacisku i redukcji
bolesnych napięć mięśniowo-kostnych.
Doskonała elastyczność i trwałość materaca KAPUA® Hana sprawia, że mimo upływu czasu zachowuje on swoje właściwości
decydujące o najwyższej jakości snu. Pianka KAPUA® jest wyjątkowo odporna na wgniecenia i odkształcenia.
Wszystkie materace z najnowszej kolekcji KAPUA® posiadają certyfikaty OEKO-TEX®.
KAPUA® Hana jest materacem 7-strefowym, czyli zapewniającym idealnie podparcie, dostosowane do potrzeb każdej partii ciała,
zarówno cięższej (np. biodrowej), jak i lżejszej (np. stóp). Abyś każdego ranka budził się w pełni wypoczęty, zregenerowany i pełen
dobrego samopoczucia!

Pokrowiec wykonano z dzianiny wyprodukowanej w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, dzięki czemu nadaje się w
100% do ponownego przetworzenia.
Zamek błyskawiczny umożliwia swobodne rozpięcie pokrowca na dwie części, dzięki czemu można go zdejmować i prać w pralce.
Pokrowiec materaca
Rodzaj pokrowca: pikowany
Typ: dzianina
Rozpinany zamek: tak
Sembella KAPUA®: jedyna taka generacja materacy piankowych, wyznaczająca nowe standardy w zakresie zdrowego snu
i odpowiedzialnego biznesu przyjaznego dla środowiska. Pianka zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania oraz ergonomiczne
dopasowanie całego materaca do ciała.
Pamiętaj, Twój materac to jedna z najważniejszych inwestycji, jakie podejmujesz dla zdrowia i dobrego samopoczucia swojego i tych, których kochasz.
Poznaj właściwości nowej pianki KAPUA®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykazuje bardzo dobrą odporność na wgniecenia i odkształcenia
oddychająca
sprężysta, o optymalnym stopniu twardości
zapewnia dobrą izolację termiczną materaca
posiada wysokie walory higieniczne
reguluje poziom wilgoci wewnątrz materaca
łatwa w pielęgnacji
posiada certyfikaty OEKO-TEX® i CertiPUR®
wypróbowana i przetestowana pod kątem jakości i bezpieczeństwa

Dla osób, które cenią komfort, została stworzona kolekcja sembella classic, gwarantującą najlepszy stosunek jakości do ceny. Materace z
kolekcji sembella classic wykonane są ze starannie dobranych surowców, a zastosowane w nich rozwiązania technologiczne gwarantują
długotrwałe użytkowanie. Postaw na trwałość, wygodę i bezpieczeństwo, a otrzymasz:

5 lat rozszerzonej gwarancji na wkład materaca
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Bezpłatna dostawa na terenie całego kraju.
Produkt nowy oryginalnie zapakowany
- bezpośrednio od producenta.
5 lat rozszerzonej gwarancji na wkład materaca
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