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Matrac - Vákuummatracok

Best Dream Siglo matrac

Méretek

80*200cm: 110900 Ft Akciós ár: 88900 Ft

90*200cm: 124900 Ft Akciós ár: 99900 Ft

100*200cm: 138900 Ft Akciós ár: 110900 Ft

140*200cm: 193900 Ft Akciós ár: 154900 Ft

160*200cm: 220900 Ft Akciós ár: 176900 Ft

180*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 199900 Ft

200*200cm: 276900 Ft Akciós ár: 221900 Ft

Részletes leírás:

Best Dream Siglo matrac

A Best Dream Siglo matrac az egyik legnépszerűbb termék a vákuummatrac kínálatból. A kedvező ár

mellett , ezt a kiváló minőségének köszönheti

Egyik legkedveltebb gyógymatracunk a 20cm magas téli-nyári oldalas Siglo vákuummatrac. A
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tökéletesen eltalált keménység, a téli-nyári oldal, a matracmagon elhelyezkedő minőségi 100% pamut

huzat és a hozzá tartozó kedvező fogyasztói árnak köszönhetően rövid időn belül az egyik

legkedveltebb vákuummatrac típusunk lett az olcsó matracok között.

Matracmag

Speciálisan a gyógymatracok számára kifejlesztett Elioform® félkemény habanyag gondoskodik a

gerincoszlop hosszútávú és stabil megtámasztására.

Matrachuzat

100% tiszta pamutból készült elasztikus duplahuzat téli-nyári oldallal készül, 100% pamut töltettel a

két huzatréteg között az egyik oldalon, míg a másik (téli) oldalon 100% gyapjú található a két

huzatréteg között.

Matracvédő: fix -nem levehető- matrachuzatok esetén minden esetben javasolt a könnyen mosható,

antiallergén, sarkain gumifülekkel rögzíthető matracvédő használata, hogy elkerüljük matrachuzatunk

idő előtti elszennyeződését.

Mi is az a vákuummatrac?

A vákuummatrac tulajdonképpen egy csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába

behúzva egy többtonnás préssel lassan összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt a matracmag cellái

közül. A vákuummatrac csomagoló fóliáját ezután két oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva

a levegő visszaáramlását. Henger alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják.

A vákuummatrac esetében is, mint minden habmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti

formájára igyekszik visszaállni minden esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét

levegővel telítődnek és mintegy 20-24 óra alatt vákuummatracunk ismét eléri eredeti formáját, alakját

és használati tulajdonságát.

Milyen a vákuummatrac?

Fontos megjegyezni, hogy egy vákuummatrac önmagában se nem jó, se nem rossz jelző, csupán egy

csomagolástechnika. A matracok minőségét -így a vákuummatracok minőségét is- a felhasznált

alapanyagok fajsúlya, tisztasága és minősége fogja jelenteni.

Best Dream Siglo matrac egyedi -és tört méretben is rendelhető!

Matrac Guru: Best Dream Siglo matrac ár és akciós matrac ár egy helyen. Siglo akciós vákuummatrac

ár a vákuummatrac webáruház oldalán jobb oldalon piros színnel kiemelve található!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                oldal 2 / 2

http://www.tcpdf.org

