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Link do produktu: https://alvako.pl/materac-piankowy-ontario-7-stref-13cm-p-1957.html

Materac
piankowy
Ontario 7 stref
| 13cm
Cena

510,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 15 dni roboczy

Producent

Animar

Opis produktu
Materac piankowy Ontario 7 stref | 13 cm
Materac wykonany z pianki poliuretanowej, profilowanej w 7 stref. Strefy wykonane są z obu stron materaca dzięki czemu jego
parametry pozostają takie same na obu stronach. Profilowanie nadaje wyjątkowej elastyczności, co korzystnie wpływa na
komfort snu oraz dopasowanie do kształtu ciała użytkownika. 7 strefowe nacięcia doskonale odciążają kręgosłup, dlatego
model ten chętnie wybierany jest przez osoby którym doskwierają bóle pleców. Profilowanie zapewnia również dobrą
wentylację materaca na całej jego powierzchni. Dzięki czemu ciało użytkownika nie przegrzewa się podczas snu. Dodatkowo
cyrkulacja powietrza w materacu sprawia, że znika z niego niebezpieczna wilgoć, której w nadmiernej ilość mogłaby
doprowadzić do rozwoju szkodliwych roztoczy, bakterii czy grzybów. Produkt chętnie wybierany jest przez osoby ciepiące na
alergie.

Budowa materaca:
Pianka poliuretanowa T25 obustronnie profilowana 7 stref - 13 cm
Cechy materaca:
wysokość: 13 cm
twardość: H3 - średnio twardy,
dostępne szerokości: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
dostępna długość: 200 cm
13 centymetrowa pianka poliuretanowa obustronnie profilowana - charakteryzuje się dobrą twardością i sprężystością
oraz niewielką podatność na odkształcania,
materac można używać z obu stron,
wierzchnią warstwę materaca stanowi pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny (możliwość prania),
produkt polski
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Materac dostępny w następujących pokrowcach:
LUNA - wykonany jest z materiału pikowanego owatą 180 g/m2. Struktura pokrowca zapewnia dobrą wentylację
materaca. . Pokrowiec posiada certyfikat Eko-Tex Standard 100. Zastosowanie zamka błyskawicznego umożliwia
zdjęcie pokrowca i wypranie go. Pokrowiec można prac w temperaturze 40℃. Kolor biały. (w standardzie bez
dopłat)

ALOE VERA - wykonany z materiału pikowanego antyalergiczną owatą 220 g/m2. Pikowanie tkaniny wspomaga
cyrkulację powietrza dzięki czemu ciało w czasie snu nie przegrzewa się a wilgoć nie zatrzymuje się w materacu. W
pokrowcu zastosowano tkaninę z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu co działa nawilżająco i regeneracyjnie, nadaje
skórze elastyczności. Pokrowiec zalecany alergikom, ogranicza rozwój bakterii i roztoczy. Zastosowanie zamka
błyskawicznego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go. Pokrowiec można prac w temperaturze 40℃. Kolor lekko
zielony. (dostępny w opcjach za dopłatą)

SILVER ACTIVE - wykonany jest z materiału pikowanego antyalergiczną owatą 220 g/m2. Pikowanie tkaniny
wspomaga cyrkulację powietrza dzięki czemu ciało w czasie snu nie przegrzewa się a wilgoć nie zatrzymuje się w
materacu. W tkaninę wszyto srebrną nić dzięki czemu pokrowiec posiada właściwości bakteriobójcze, jony srebra
powodują rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych i niwelują oddziaływanie żył wodnych.
Zastosowanie zamka błyskawicznego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go. Pokrowiec można prac w
temperaturze 40℃. Kolor lekko szary. (dostępny w opcjach za dopłatą)
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UWAGA: faktura tkanin może różnić się wyglądem od prezentowanych na zdjęciach, natomiast właściwości tkaniny pozostają
zachowane.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec: Luna (bez dopłat) , Aloe Vera - 80 x 200 (+ 80,00 zł ), Silver Active 80 x 200 (+ 120,00 zł ), Aloe Vera - 90 x 200
(+ 90,00 zł ), Silver Active 90 x 200 (+ 130,00 zł ), Aloe Vera 100 x 200 (+ 90,00 zł ), Silver Active 100 x 200 (+ 140,00 zł ),
Aloe Vera 120 x 200 (+ 120,00 zł ), Silver Active 120 x 200 (+ 170,00 zł ), Aloe Vera 140 x 200 (+ 140,00 zł ), Silver Active
140 x 200 (+ 200,00 zł ), Aloe Vera 160 x 200 (+ 160,00 zł ), Silver Active 160 x 200 (+ 230,00 zł ), Aloe Vera 180 x 200 (+
170,00 zł ), Silver Active 180 x 200 (+ 250,00 zł ), Aloe Vera 200 x 200 (+ 200,00 zł ), Silver Active 200 x 200 (+ 280,00 zł )
Twardość materaca: H3 - średnio twardy
Grubość: 13 cm
Rozmiar Materaca: szerokość 80 cm / długość 200 cm , szerokość 90 cm / długość 200 cm (+ 50,00 zł ), szerokość 100 cm /
długość 200 cm (+ 100,00 zł ), szerokość 120 cm / długość 200 cm (+ 220,00 zł ), szerokość 140 cm / długość 200 cm (+
310,00 zł ), szerokość 160 cm / długość 200 cm (+ 410,00 zł ), szerokość 180 cm / długość 200 cm (+ 520,00 zł ), szerokość
200 cm / długość 200 cm (+ 620,00 zł )
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