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ДЕТСКИ МАТРАК НАНИ ЛУКС

Price: Lev.115.00
SKU: ДЕТСКИ МАТРАК НАНИ ЛУКС
Product Categories: ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ, ДЕТСКИ МАТРАЦИ, МАТРАЦИ, МАТРАЦИ НАНИ, ПРОДУКТИ
Product Tags: двулицеви матраци, детски матраци, матраци, матраци без пружини
Product Page:
https://matracinani.net/Mattresses/produkt/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%
80%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%81/

Product Variants
- - 60/120 ()
- - 70/130 ()
- - 70/140 ()

Product Description

ДЕТСКИ МАТРАК НАНИ ЛУКС е двулицев детски матрак от серия Матраци Нани
Матрак Детски НАНИ лукс е съставен от:
POLYFLEX - пенополиуретан на водна основа, ортопедичен в сърцевина и с висока плътност и умерена твърдост.
Структурата на пяната е микроклетъчна и позволява по-висока циркулация на въздуха във вътрешността на модела матрак.
Предпазва от развитието на бактерии, гъбички и акари. Това прави матрака с характерните антибактериални и антиакарни
свойства. Материал с винаги еднакво и гарантирано качество, необходимост продиктувана от взаимодействието му със
специализирани, твърди или допълнително омекотени, термоактивни и др. материи. POLYFLEX притежава множество и
разнообразни физически свойства - здравина на допир, издръжливост при натиск, еластичност, дълготрайност и
устойчивост на стареене. Произвежда се по съвременна многокомпонентна технология на линия за непрекъснато леене с
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материали от световни лидери. Структурата от безброй отворени клетки /пчелна пита/ предоставя необходимата
функционалност и експлоатационна сила. Ортопедичните качества на сърцевината от POLIFLEX и калъф с цип и дамаска
от екологично чисти, естествени материали превръщат модела в задължителна и неразделна част от интериора в детската
стая.
Допълнително омекотена пяна в повърхността, необходима за комфорта на тялото.
Калъф с цип за удобно съхранение и ползване на матрака. В прошифката се съдържат и антибактериални силиконизирани
влакна.
Използваните материали в матрака са екологично чисти с антиакарни, антибактериални и антиалергични свойства.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрак Детски НАНИ лукс - 10 см. Разгледайте всички детски матраци, които предлагаме.

Product Attributes
- РАЗМЕР: 60/120, 70/130, 70/140
- по-височина: 10 см.
- по-твърдост: средно мек матрак
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