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MATERAC
termoelastyczny 160x200
MALTA VISCO KOKOS
Cena

1 055,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni

Numer katalogowy

Kvisco+160

Kod producenta

Kvisco+160

Producent

Koduro design

Rozmiar materaca

160x200

Rodzaj materaca

Materac termoelastyczny

Typ sprężyn

Sprężyny kieszeniowe

Wysokość materaca

19cm

Rodzaj pokrowca

Pokrowiec pikowany LIGHT

Twardość materaca

H4 / H3

Opis produktu
Materac termoelastyczny MALTA VISCO 160x200 na sprężynach kieszonkowych, materac posiada 7
stref sprężyn, każda sprężyna pracuje niezależnie zapewniając optymalne podparcie. Materac z jednej strony
dodatkowo został utwardzony kokosem oraz pokryty 2 cm pianką termoelastyczną. Mata kokosowa
zapewnia lepszą cyrkulację powietrza oraz ma właściwości antyalergiczne i antygrzybiczne.

Cechy Materaca termoelastycznego Malta kokos 160x200:
Materac na sprężynach kieszeniowych typu pocket, z niepołączonych ze sobą sprężyn
Materac dwustronny H3/H4
Pianka VISCO - termoelastyczna „pianka z pamięcią” posiadająca otwarte komórki, które reaguje na
temperaturę oraz ciężar ciała
Mata kokosowa
Duża wytrzymałość
Dobra cyrkulacja powietrza
Wysokość około 19 cm
Miękka powierzchnia spania z jednej strony z drugiej dodatkowo utwardzona kokosową matą
Antyalergiczny
pokrowce na zamek z możliwością prania w temp. 60oC
pokrowiec pikowany biały, wzór pikowania fala,

Budowa materaca Visco kokos 160x200 Malta:
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warstwy od góry:

Pokrowiec na zamek - 1cm
Pianka Viscor - termoplastyczna - 2cm
Mata kokosowa - 1cm
Wytrzymała wkładka filcowa oddzielająca sprężyny
Sprężyny pocket - 12cm
Wytrzymała wkładka filcowa oddzielająca sprężyny
Pianka poliuretanowa o zwiększonej wytrzymałości - 2cm
Pokrowiec na zamek - 1cm

Sprężyny kieszeniowe:

Sprężyny Kieszeniowe w materacu to nowoczesny zespół połączonych ze sobą punktowo sprężyn, tworzących formatkę
kieszeniową, zapewniającą wyjątkowy komfort snu. Formatka kieszeniowa składa się ze sprężyn, umieszczonych
indywidualnie w osobnym, wykonanym z materiału woreczku.
Każda sprężyna kieszeniowa pracuje niezależnie od drugiej. Indywidualna praca sprężyn zapewnia odpowiednie
dopasowanie do ciała, dostarczając pełną wygodę i spokojny sen.

Produkcja zaczyna się w momencie złożenia zamówienia - dzięki temu masz pewność, że dostaniesz materac nie używany, a
nie taki na którym ktoś leżał przed Tobą. Tuż przed wysyłką jest pakowany próżniowo na czas transportu.
UWAGA!!!
Materace na sprężynach kieszeniowych nie nadają się do łóżek z regulowanymi stelażami ze względu na możliwość
uszkodzenia (pęknięcia) kieszeni w których znajdują się sprężyny.
Materace kieszeniowe nie mogą być także zginane na czas transportu, naturalnym i najbardziej bezpiecznym sposobem
przetransportowania materaca poza transportem na płasko, co jest nie do zrobienia w przypadku przesyłki kurierskiej ze
względu na duże koszty i brak możliwości ułożenia bezpiecznie materaca na zawalonych paczkami samochodzie, jest
pakowanie próżniowe i rolowanie. W takiej postaci zrolowanej te sprężyny wyjeżdżają z fabryki produkującej sprężyny do
producentów materacy, sprężyny w tak transportowanych materacach nie są narażone na rozerwanie kieszeni w wyniku
zgięcia materaca w trakcie wielokrotnego przerzucania paczki na sortowni i samochodzie kuriera ale także nie rozwarstwiają
się w czasie drgań w przypadku postawienia materaca bokiem na samochodzie.
Na przekroju wybarwiono warstwy w celu zapewnienia lepszej widoczności poszczególnych warstw.

To nie jedyny materac w naszej ofercie, zobacz:
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