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Възглавница Adry Cool / адри куул - TED

Price: Lev. 99.99
Rating: Оценено на от 5
Product Categories: ВЪЗГЛАВНИЦИ, ПРОДУКТИ
Product Tags: възглавници, възглавници с мемори пяна, охлаждащ ефект
Product Page:
https://matrac.net/produkt/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-adry
-cool-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%83%d0%bb-ted/

Product Description
Възглавница Adry Cool / адри куул - TED
Възглавницата Adry Cool от колекцията на TED Home е възглавница с охлаждащи свойства и изцяло от мемори пяна.
Възглавницата Adry Cool от колекцията на TED Home е възглавница с охлаждащи свойства и е изцяло от мемори пяна.
Предлага ненадминат, сензационен комфорт и е отлично предложение за любителите на мемори пяната.
Термочувствителната пяна поема внимателно извивките на главата и изключително деликатна мускулатура на врата без да
оказва съпротивление, като носи усещане за безтегловност и пълна релаксация. Възглавница Adry Cool разполага и със
слой охлаждащ гел, който отнема горещината, отвежда я към вътрешността и я разсейва.Охлаждащата възглавница освен,
че е обвита с памучен калъф за по-добра хигиена, разполага и с външен калъф от дишащ текстил с дренираща функция.
Благодарение на него, повърхността на възгавница Adry Cool остава винаги суха, тъй като не задържа влага. Външният
калъф е с цип и се поддържа лесно с машинно пране. Насладете се на прохладно усещане, което трае с часове.
Основни характеристики:
мемори пяна
слой охлаждащ гел
вътрешен памучен калъф
висококачествен дишащ текстил с цип
машинно пране
размери 60х40х12 см.

Грижа:
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Защита /изпиране/ - В автоматична пералня до 30°C.

Memo Sense Technology
Реагиращи на топлината на тялото, разновидностите на мемори пяната лесно заемат неговата форма и извивки, без да
предизвикват напрежение и натиск по време на сън.

Сваляем калъф
Сваляемият калъф е подходящ за пране в автоматична пералня до 30 гр.

Cool Gel
Мемори пяна с капки охлаждащ гел. Охлаждащият ефект от гела поддържа приятна и прохладна среда за сън, а текстурата
му придава още по-голяма адаптивност и мекота на пяната.

3 години
Посетете и kabox.eu
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