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Link do produktu: http://www.imaterace.pl/visco-fresh-p-133.html

Visco Fresh
Cena

2 450,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

4 dni

Opis produktu
VISCO Fresh to nowa generacja materaca. Zosta? opracowany jako materac dedykowany dla klientów ceni?cych sobie komfort, mi?kko?? i higien? podczas snu
przez wszystkie sezony w ci?gu roku. Materac szybko adoptuje si? do naszego cia?a i do otoczenia, reaguj?c na temperatur? pomieszczenia. Dzi?ki specjalnej
kompozycji warstw i rewolucyjnej piance polygel, materac jest komfortowy i elastyczny, a tak?e przewiewny, dzi?ki temu szybciej jest odprowadzana z materaca
wilgo? i nadmiar wysokiej temperatury. Pokrowiec materaca VISCO Fresh wykonany jest ze specjalnej tkaniny Thermotech®, która redukuje przegrzanie i potliwo??
podczas snu. Dzi?ki milionom mikrokapsu?ek PCM absorbuj?cym ciep?o cia?a w miar? potrzeb, materac eliminuje wahania temperatury i zapewnia idealny klimat
przez ca?? noc. Pokrowiec materaca jest cienki i przewiewny nadaj?cy si? do cz?stego prania wodnego w temperaturze do 60°C aby zachowa? czysto?? i higien? w
naszym ?ó?ku. Materac VISCO Fresh jest certyfikowanym produktem medycznym, co poparte jest licznymi badaniami, gwarantuj?cym u?ytkownikom zdrowy,
komfortowy sen. Zastosowanie w tym modelu odpowiednich materia?ów mo?e by? znacznie pomocne w terapii antyodle?ynowej.
BUDOWA POKROWCA MATERACA
System kontroli temperatury mikroklimatu snu
Tkanina Termotech® absorbuje nadmiar ciep?a jakie wydziela ludzki organizm powoduj?c utrzymanie sta?ej, optymalnej temperatury podczas snu.
W?ókno Elastan, syntetyczne w?ókno antyalergiczne, poliester
BUDOWA RDZENIA MATERACA
Pianka Polygel® - 2cm (g?sto?? 55 kg/m, stabilno?? 1.1 KPA)
Pianka Viscofoam® Waterlily - 5cm (g?sto?? 53 kg/m², stabilno?? 1,9 KPA)
Pianka Newlatex® wysokoelastyczna - 6cm (g?sto?? 32 kg/m², stabilno?? 3.6 KPA)
Pianka Newlatex® - 9cm (g?sto?? 32 kg/m², stabilno?? 3.9 KPA)
Twardo?? materaca - 3
Gwarancja:
10 lat na rdze? materaca, 2 lata na pokrowiec materaca

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 80x200 , 90x200 (+ 240,00 zł ), 100x200 (+ 1 360,00 zł ), 120x200 (+ 1 360,00 zł ), 140x200 (+ 1 890,00 zł ),
160x200 (+ 2 150,00 zł ), 180x200 (+ 2 690,00 zł ), 200x200 (+ 3 230,00 zł )
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