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ТОП МАТРАК COMFORTA

Price: Lev.52.90 - Lev.153.90
SKU: ТОП МАТРАК COMFORTA
Product Categories: МАТРАЦИ НАНИ, ПРОДУКТИ, ТОП МАТРАЦИ
Product Tags: двулицеви матраци, топ матраци
Product Page:
https://matracinani.net/Mattresses/produkt/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba-comfo
rta-2/

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

Product Description

ТОП МАТРАК COMFORTA - НАНИ
ТОП МАТРАК COMFORTA е с конструкция и дебелина, добавящи удобство в съня. Асиметричността придава различен
комфорт на двулицевата сърцевина. Ортопедичност от гладката страна. Изправя и ориентира правилно тялото в
пространството. Ергономичен ефект от профилираната страна. Масажирайки се напасва към извивките и елиминира
напрежението.
ТОП МАТРАК COMFORTA се състои от:
- Отворената омрежена структура на PU пяната в ядрото поддържа и въздейства имитирайки работата на милиони
микро амортисьори. - Свалящ се калъф – към DOUBLE GERSEY плата за мекота са прошити силиконизирани
влакна. Цип за проветрение или Light пране. Лесно за манипулиране и поддържане на перфектна чистота.
Предимства: КОМФОРТА допълва вашия нов, но неудобен или стар, но износен матрак. Идеално решение без значение от
възрастта, ръст или социално положение.Топ матрак с конструкция и дебелина, добавящи удобство в съня.
Асиметричността придава различен комфорт на двулицевата сърцевина. Ортопедичност от гладката страна. Изправя и
ориентира правилно тялото в пространството. Ергономичен ефект от профилираната страна. Масажирайки се напасва към
извивките и елиминира напрежението.
Степен на твърдост: Среден.
Височина - 5 см.
Натоварване: 130 кг.
Гаранция: 2 години. Разгледайте всички топ матраци, които предлагаме. 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
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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: 5 см.
- по-твърдост: средно мек матрак

Product Gallery
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