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Matracvédők - Vízzáró

Körgumis vízzáró matracvédő

Méretek

100*200cm: 9900 Ft

80*200cm: 9900 Ft

90*200cm: 9900 Ft

120*200cm: 10900 Ft

140*200cm: 10900 Ft

160*200cm: 11900 Ft

180*200cm: 12900 Ft

200*200cm: 13900 Ft

Részletes leírás:

Az otthonápolás egyik legfontosabb kelléke a vízzáró vagy más néven vízhatlan matracvédő, amely 95

fokon mosható, főzhető, sterilizálható, szárítható és nem igényel vasalást. Az akciós vízzáró

matracvédő megrendelése a MatracPosta webáruház oldalán a legegyszerűbb és a leggyorsabb.

A vízhatlan matracvédő alsó oldalán vékony PVC filmréteg található, amely felülről nem engedi át a

nedvességet. Az úgynevezett ezertű technológiának köszönhetően a vízzáró matracvédő alulról

átereszti a levegőt és csak a fenti -folyásirány- irányból záz 100% mértékben. Így a Vízzáró

matracvédő használata még huzamosabb alkalmazás esetén sem okoz, fülledt, kellemetlen érzést.

A vízzáró matracvédő delületén 100% frottír található, amely 100% tisztaságú avatott és hurkolt

pamutszálakból áll. Jellemzője a nagy strapabíró képesség, a mosási ellenállás és a lassú kopás.

A vízzáró matracvédők kivétel nélkül 95 fokon moshatók, fertőtleníthetők és száríthatók. Antibakteriális

kialakításuknak köszönhetően a tartósabb betegápolást éppen úgy szolgálják majd, mint gyermekeknél

az átmeneti -pelenkaváltós- időszakot.

A körgumis vízzáró matracvédő kialakítása során a fekvőfelület funkcionális (PVC-frottír) része mellett

az oldal- és aláhajtó anyag vetexből készül. Ezt vendéganyagnak hívjuk.

Tudjuk, hogy egy megfelelően kialakított matrac nem a legolcsóbb, ezért érdemes vigyáznunk rá, így a

megváltozott körülményekkel matracunk védelméről a legmegfelelőbben gondoskodhatunk, legyen a

feladat egyszerűen csak matracunk általános védelme, antiallergén védelem vagy éppen a 100%

vízzáróság -minden feladatra kínálunk matracvédőt.

Mikor ne használjunk vízzáró matracvédőt?

Az egészségügyi -vízhatlan- matracvédő a kifejlett technológiák ellenére sem nyújtják azt a

felszabadult komfortot, amit egy matrac kínál -matracvédő nélkül. Javasoljuk, hogy amennyiben Önnek

nincs okvetlenül szüksége a 100% vízzáróságra a matracán, úgy érdemesebb inkább a higiéniai

matracvédők közül választani, hiszen tapintásban kellemesebb, légáteresztőbb, lágyabb termékeket

kapunk.

Amennyiben Önnek levehető a matrachuzata, úgy praktikusabb és komfortosabb a vízzáró matracvédő
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alkalmazása, amennyiben a matracvédő közvetlenül a matrac magra kerül és azt a matrachuzat

betakarja. Ezzel a megoldással elkerülhető a befülledés, hiszen a mosható matrachuzat légáteresztő,

szellőző képessége lényegesen nagyobb.

  Címkék: Vízzáró matracvédő, egészségügyi, vízhatlan, matracvédő webáruház

    Ingyenes országos házhoz szállítás

    Rengetek "kapcsolódó" ajándék

    Versenyképes kedvezmények

    Hatalmas matrac- és termékválaszték

    Matracposta. Webáruház. Kényelem.
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