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Materac Sembella SAMBA
80/200 - PROMOCJA
Cena

693 zł

Cena poprzednia

778 zł

Dostępność

Dostępność 7-14 dni

Numer katalogowy

SAMBA_08

Producent

SEMBELLA CLASSIC

Opis produktu

Twardość: duża

7-strefowy wkład ze sprężynami kieszeniowymi (ponad 250 sprężyn/m²) o wysokości 12 cm, zapewniającymi dobre dopasowanie materaca do
kształtu ciała. Obustronne obłożenie sprężyn matami kokosowymi utwardza materac, poprawia wentylację i wydłuża jego trwałość. Elastyczna
pianka poliuretanowa czyni materac bardziej komfortowym. Pokrowiec z trwałej dzianiny materacowej grubo pikowanej z poliestrową włókniną
klimatyzującą. Dzięki rozdzielczemu zamkowi błyskawicznemu istnieje możliwość rozpięcia i wyprania osobno każdej połowy pokrowca.

Wysokość materaca: ok. 19 cm

Istnieje możliwość zamówienia materaca w wymiarach nietypowych.

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:
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5 lat rozszerzonej gwarancji na wkład materaca

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

Specyfikacja
Informacje ogólne
Typ materaca:
Ilość Stref Twardości:
Stopień Twardości:
Rozmiary:
Długość maks.:
Szerokość maks.:
Wysokość całkowita:
Kolekcja:

Sprężynowy kieszeniowy
7
duża
wg zamówienia
240 cm
200 cm
19 cm
sembella CLASSIC

Informacje techniczne
Wkład:
Rodzaj wypełnienia:
Ilość Sprężyn:
Warstwy zewnętrzne:
Pokrowiec:
Typ:
Skład:
Pranie:
Zamek rozpinany:
Wypełnienie/Pikowanie:

kieszeniowy kokosowy
sprężyny kieszeniowe POCKET
256 szt/m2
naturalny kokos, pianka poliuretanowa
pikowany
dzianina
100% PES
tak 60°C
+
włóknina klimatyzująca

Korzyści dla Ciebie
1:
2:
3:
4:
5:

sprężyny kieszeniowe - bardzo dobre dopasowanie
kokos - duża twardość
higiena - pokrowiec do prania
zamek błyskawiczny - łatwe rozpinanie pokrowca
rozszerzona gwarancja na wkład materaca - 5 lat

Polecane produkty
Stelaż:
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Futura, Natura
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KF-regulowany manualnie:
NV-bez regulacji wysokości:
Poduszka:
Kołdra:
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