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Materac Sembella SMART
ELASTO 90/200 H2+H3
Cena

955 zł

Cena poprzednia

1 061 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4-7 dni roboczych

Numer katalogowy

Smart Elasto_09

Producent

SEMBELLA CLASSIC

Opis produktu

Materac sprężynowy z lateksem Smart Elasto stworzony został w trosce o Twoje zdrowie, komfort i maksymalne odprężenie.
Dwie strony materaca to dwa stopnie twardości (H2 i H3), dzięki czemu możesz swobodnie wybierać pomiędzy różnymi opcjami
komfortu!
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Użyta po jednej stronie materaca warstwa lateksu zapewnia dużą sprężystość, co przekłada się na zdrowy i regenerujący wypoczynek. Pianka
poliuretanowa znajdująca się po drugiej stronie gwarantuje wysoką elastyczność punktową i sprawia, że materac dopasowuje się do
anatomicznego kształtu ciała.
Sprężyny kieszeniowe typu pocket i 7 stref twardości zapewnią Ci wygodę i poprawne ułożenie ciała.
WKŁAD:
• Sprężyny kieszeniowe, 7 stref, 266 szt/m2
• Strona komfortowa: pianka i lateks 2 cm
• Strona twarda: odporna na odkształcenia pianka DYNAMIC usztywniona filcem
POKROWIEC:
• Zdejmowany do prania pokrowiec ALGUA z naturalnymi mikrokapsułkami z ekstraktem z alg, które podczas użytkowania materaca uwalniają
substancje zapewniające zdrową kuracje dla skóry, dzięki czemu sen jest komfortowy i higieniczny
• Pikowanie włókniną klimatyzującą
TWARDOŚC: H2+H3
WYSOKOŚĆ całkowita: ok. 19 cm
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

Specyfikacja produktu
Informacje ogólne
Typ materaca:
Ilość Stref Twardości:
Stopień Twardości:
Wysokość całkowita:
Kolekcja:

Sprężynowy kieszeniowy
7
średnia i duża H2+H3
18 cm
sembella CLASSIC

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

kieszeniowy
sprężyny kieszeniowe POCKET
266 szt/m2
lateks, pianka poliuretanowa
pikowany
dzianina
kolorowa 93% PES + 7% wiskoza, biały 85% poliester + 15 %
wiskoza
tak 60°C
+
włóknina klimatyzująca

Korzyści dla Ciebie
1:
2:
3:
4:
5:

sprężyny kieszeniowe - bardzo dobre dopasowanie
lateks - wysoki komfort
higiena - pokrowiec do prania
zamek błyskawiczny - łatwe rozpinanie pokrowca
dwie strony materaca - każda o innym stopniu twardości H2 i
H3, dzięki czemu możesz swobodnie wybierać pomiędzy
różnymi opcjami komfortu

Polecane produkty
Stelaż:
M-regulowany elektrycznie:
KF-regulowany manualnie:
NV-bez regulacji wysokości:
Poduszka:
Kołdra:
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Power Dream, Futura
+
Memory
Modulia

