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ДЕТСКИ МАТРАК

Price: Lev.92.00
SKU: ДЕТСКИ МАТРАК НАНИ
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/

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

Product Description

Детски матрак - НАНИ
Двулицев ортопедичен матрак.
Детски матрак НАНИ се състои от:
POLYFLEX - полимерна пяна с висока плътност на водна основа. 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.
Текстил - 100% памук с високо качество,SPUN BONDED - нетъкан текстил и антиалергични силиконизирани влакна. Те
осигуряват на тялото необходимата мекота и комфорт при сън и почивка.
Използваните материали са екологично чисти и са съобразени със всички медицински изисквания и нужна безопастност.
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Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Степен на твърдост: Твърд.
Височина на матрака - 10 см. ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПАРАЛЕЛ ЕАД] произвежда пенополиуретан (дунапрен], основен
продукт за изработка на матраци) по най-съвременна технология с високо качество и отлични експлоатационни
характеристики.
Производителят декларира своя ангажимент по отношение на Устойчивото Развитие. Грижата за околната среда и
безопасността са в центъра на управленската политика и корпоративна култура.
Производителят непрестанно инвестира в оборудване, внедряване на процедури за намаляване на отпадъците, в
научноизследователска и развойна дейност. Всичко това допринася за устойчивото развитие и отговорност както към
околната среда, така и към всички, които са избрали да ползват техните продукти.
Производителят предприема деен подход при управление на своите производствени линии. С цел – предотвратяване на
екологичните рискове и опазване на природните ресурси.
Поради спецификата на производство на пенополиуретан и използването на т.нар. „рискови съоръжения“, които подлежат
на контрол, производителят стриктно спазва изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Product Attributes
- РАЗМЕР: 60/120, 70/130, 70/140
- по-височина: 10 см.
- по-твърдост: твърд матрак (ортопедичен)
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