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ТОП МАТРАК COMFORTA

Price: Lev. 52.90 - Lev. 153.90
SKU: ТОП МАТРАК COMFORTA
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-comforta/

Product Variants
- - 160/200 ()
- - 140/200 ()
- - 144/200 ()
- - 72/190 ()
- - 82/190 ()
- - 90/190 ()
- - 114/190 ()
- - 120/190 ()
- - 140/190 ()
- - 144/190 ()
- - 160/190 ()
- - 164/190 ()
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- - 82/200 ()
- - 90/200 ()
- - 100/200 ()
- - 120/200 ()
- - 164/200 ()
- - 180/200 ()
- - 200/200 ()

Product Description

ТОП МАТРАК COMFORTA - НАНИ
Топ матрак с конструкция и дебелина, добавящи удобство в съня. Асиметричността придава различен комфорт на
двулицевата сърцевина. Ортопедичност от гладката страна. Изправя и ориентира правилно тялото в пространството.
Ергономичен ефект от профилираната страна. Масажирайки се напасва към извивките и елиминира напрежението.
ТОП МАТРАК COMFORTA се състои от:
- Отворената омрежена структура на PU пяната в ядрото поддържа и въздейства имитирайки работата на милиони
микро амортисьори. - Свалящ се калъф – към DOUBLE GERSEY плата за мекота са прошити силиконизирани
влакна. Цип за проветрение или Light пране. Лесно за манипулиране и поддържане на перфектна чистота.
Предимства: КОМФОРТА допълва вашия нов, но неудобен или стар, но износен матрак. Идеално решение без значение от
възрастта, ръст или социално положение.Топ матрак с конструкция и дебелина, добавящи удобство в съня.
Асиметричността придава различен комфорт на двулицевата сърцевина. Ортопедичност от гладката страна. Изправя и
ориентира правилно тялото в пространството. Ергономичен ефект от профилираната страна. Масажирайки се напасва към
извивките и елиминира напрежението.
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.
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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

Product Gallery
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