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МАТРАК ХАВАЙ

Lev.536.00 - Lev.1,926.00][15, 117, 84][14]
SKU: МАТРАК ХАВАЙ
Product Categories: ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ, МАТРАЦИ, МАТРАЦИ НАНИ, ПРОДУКТИ, ПРОМОЦИИ
Product Tags: двулицеви матраци, матраци, матраци без пружини
Product Page:
https://matracinani.net/Mattresses/produkt/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%85%d0%b0%d0%b2%d0%
b0%d0%b9/

Product Variants
- МАТРАК ХАВАЙ - 100/200 ()
- - 120/200 ()
- - 72/190 ()
- - 82/190 ()
- - 144/190 ()
- - 90/190 ()
- - 160/190 ()
- - 114/190 ()
- - 140/200 ()
- - 164/190 ()
- - 144/200 ()
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- - 120/190 ()
- - 82/200 ()
- - 140/190 ()
- - 90/200 ()
- - 200/200 ()
- - 160/200 ()
- - 164/200 ()
- - 180/200 ()

Product Description

Анатомичен матрак МАТРАК ХАВАЙ - НАНИ
МАТРАК МАТРАК ХАВАЙ e премиум клас двойнолицев матрак от иновативни материали за балансирана хармония
между удобство, ненадминат лукс и дълбок сън.
Съдържа сърцевина, комбинация от:
- Многослойна 7 зонова "сандвич" сърцевина. Профилираните висококачествени структури на водна основа следват
естествените извивки на Вашето тяло по време на сън. Технологичния „шедьовър“ осигурява перфектна опора и
ергономичност без точки на напрежение. Отворената структура подпомага естествената циркулация на въздуха.
Вентилира и премахва условията за развитие на микроорганизми в дълбочина. - КАЛЪФ: Cool Fade текстил от
световния лидер BEKAERT DESLEE е разработен специално за модела. 3D дизайна в комбинация с обемните и меки
хипоалергични влакна в прошивката придават изтънчена визия и здравина. Контролират навлизането на влага.
Чувството за галене е подсилено и от многолойността на SUPER SOFT в контактната зона.Структурираните и
обединени в едно цяло материали на Хавай гарантират телесен комфорт при оптимална ергономия и циркулация на
въздух. Използването му влияе положително на редица здравословни проблеми. Допълнителния кислород подпомага
тялото във физическото му възстановяване. Балансира телесната температура и прави съня пълноценен и отпускащ.
ХАВАЙ е символ на ЩАСТИЕ, МИР и ЕНЕРГИЯ!
Степен на твърдост: Мек матрак (Анатомичен).
Натоварване: 110 кг.
Височина - 27 см.
Гаранция: до 20 г. според гаранционните условия.
Цена по индивидуален размер: 494 лв/м2. 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
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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: 72/190, 82/190, 90/190, 114/190, 120/190, 140/190, 144/190, 160/190, 164/190, 82/200, 90/200, 100/200,
120/200, 140/200, 144/200, 160/200, 164/200, 180/200, 200/200
- по-височина: 27 см.
- по-твърдост: мек матрак (анатомичен)

Product Gallery
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