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МАТРАК KING LINE by NANI

Lev.876.00 - Lev.2,787.00][15, 117, 84][14]
SKU: МАТРАК KING LINE by NANI
Product Categories: ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ, МАТРАЦИ, МАТРАЦИ НАНИ, ПРОДУКТИ, ПРОМОЦИИ
Product Tags: двулицеви матраци, матраци, матраци без пружини, матраци с мемори пяна
Product Page: https://matracinani.net/Mattresses/produkt/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba-king-line-by-nani/

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

Product Description

МАТРАК KING LINE by NANI (KING КОМФОРТ)
Линията KING LINE e създадена от продуктовите дизайнери на НАНИ за да бъде доминираща сред матраците от висок
ценови клас. Комбинацията от вложени материали превърнаха продукта в търсен от ценителите на добрата почивка и сън.
Съдържа сърцевина, комбинация от:
- HR HIGH ELASTIC FOAM оформя „сърцето“ на модела. Ориентира тялото правилно в пространството при сън.
Придава необходимата ортопедичност и поддържаща сила. Многоклетъчността на ядрото го прави универсално
приложим при различно тегло или начин на сън. - Индивидуалността и лично предпочитание се подсилват от
технологично добавените LATEX LIKE и MEMORY FOAM в контактната зона. Създадената асиметрична
уникалност предразполага към търсене и намиране на перфектната среда за сън. - Издръжливия и комфортно мек
LATEX LIKE FOAM разпределя тежестта и гали сетивата. Замества напълно и елиминира слабостите на известния
материал LATEX. Свръх плътната термоактивна MEMORY FOAM се самомоделира от извивките и температурата на
тялото. Средата за сън, независимо от предпочетената страна на матрака е без натиск, свръхнапрежение или
недостатъчна опора.
- Калъфа е прошит със слой силиконизирани термо влакна с подбрани елегантни линии. Модните, предразполагащи
за сън визуално изтънчени цветове активират сетивата, подсилвайки експлоатационните качества на сърцевината. - С
охлаждащите си свойства от страната на LATEX LIKE, COOL FABRIC е благоприятен за топлите летни нощи.
Приложим е при търсещите прохлада в съня. Градивните синтетични влакна с изключително висока термо
проводимост създават чувство за приятно охлаждане при допир. - Меката и луксозна дамаска MARGAN е
капитонирана и вложена от MEMORY FOAM страната. В комбинация със супер фината и здрава прежда придават
необходимата ни топлина и мекота през зимата. - Текстилите притежават хигиенни и „дишащи“ свойства. Заедно с
„отворената“ структура на слоевете в сърцевината способстват самовентилирането и почистване в дълбочина.
Благодарение качествата на вложените материали, повече от 30 см. височина, експлоатационните характеристики и
функционалните предимства на МАТРАК KING LINE by NANI е естествено, асоцииращо и единствено подхождащото име
за модела.
Степен на твърдост: Среден - умерено твърд.
Натоварване: 140 кг.
Височина - 30 см.
Гаранция: до 20 г.
Цена по индивидуален размер: 966 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

КАЛЪФ НА МАТРАК МАТРАК KING LINE by NANI
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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: 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: 30 см.
- по-твърдост: умерено твърд матрак

Product Gallery
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