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ТОП МАТРАК MEMORY NIGHT

Price: Lev.68.00 - Lev.166.00
SKU: ТОП МАТРАК MEMORY NIGHT
Product Categories: МАТРАЦИ НАНИ, ПРОДУКТИ, ТОП МАТРАЦИ
Product Tags: 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-memo
ry-night-2/

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

ТОП МАТРАК MEMORY NIGHT - НАНИ
ТОП МАТРАК MEMORY NIGHT (MEMORY КОМФОРТ)
Високотехнологично допълнение към всеки стар или нов, но неудобен матрак.
KOVAFOAM MEMORY термоактивнапяна, за ергoномично напасване къмизвивките на тялото.
- Разпределя равномерно тежестта към повърхността на матрака, елеминирайки физическата умора
- Редуцира напрежението в точките на натиск
- Увеличава циркулацията на въздуха в контактната с тялото зона
- Защитава и удължава живота на вашия матрак.
Степен на твърдост: Мек.
Височина - 3 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
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: 3 см.
- по-твърдост: средно мек матрак
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