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ТОП МАТРАК ALOE MEMORY

Price: Lev. 84.00 - Lev. 169.00
SKU: ТОП МАТРАК ALOE MEMORY
Product Categories: МАТРАЦИ НАНИ, ПРОДУКТИ, ТОП МАТРАЦИ
Product Tags: топ матраци
Product Page:
https://matrac.net/produkt/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba-aloe-memory/

Product Variants
- - 160/200 ()
- - 140/200 ()
- - 82/190 ()
- - 164/190 ()
- - 90/200 ()

Product Description

ТОП МАТРАК ALOE MEMORY - НАНИ (Сбъднат сън)
ТОП МАТРАК ALOE MEMORY - високотехнологично допълнение към всеки стар или нов, но неудобен матрак.
KOVAFOAM MEMORY термоактивна пяна, за ергономично напасване към извивките на тялото
- Разпределя равномерно тежестта към повърхността на матрака, елеминирайки физическата умора
- Редуцира напрежението в точките на натиск
- Увеличава циркулацията на въздухa в контактната с тялото зона
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- Защитава и удължава живота на вашия матрак.
Степен на твърдост: Среден.
Височина - 5 см.
Натоварване: 130 кг.
Гаранция: 2 години.

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МАТРАЦИ НАНИ – българска марка матраци на водещата компания Паралел ЕАД за производство на матраци, дунапрен и
мемори пяна. С повече от 20 години опит в производството. Компанията предлага продукти и различни видове матраци,
съобразени с изискванията на всеки вкус. С качествени сертифицирани продукти и материали, по всички съвременни
високотехнологични методи, матраци НАНИ се нареждат в първите класации за качество и комфорт.

ТОП МАТРАЦИ
ТОП МАТРАЦИ – Топ матраците се използват за повдигане нивото на матрак или за коригиране на стар или неудобен
матрак. Ако все още не сте готови да смените матрака си, можете да използвате топер или топ матрак. Топ матраците са
изработени от пенополиуретанова пяна или мемори пяна. Облечени са с калъф с цип, за да може лесно да се поддържат.
Предлагат се в различни стандартни размери.
Разгледайте всички топ матраци, които предлагаме.

Product Attributes
- РАЗМЕР: 72/190, 82/190, 90/190, 114/190, 120/190, 140/190, 144/190, 160/190, 164/190, 82/200, 90/200, 100/200,
120/200, 140/200, 144/200, 160/200, 164/200, 180/200, 200/200
- ТЪРСЕНЕ ПО ВИСОЧИНА: 5 см.
- ТЪРСЕНЕ ПО ТВЪРДОСТ: средно мек матрак
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