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DANAYA FRESH

Price: Lev. 376.00 - Lev. 718.00
SKU: DANAYA FRESH
Rating: Оценено на от 5
Product Categories: ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ, МАТРАЦИ ПАРАДАЙС, ПРОДУКТИ
Product Tags: двулицеви матраци, матраци, матраци без пружини, матраци на руло, матраци с мемори пяна
Product Page: https://matrac.net/produkt/danaya-fresh/

Product Variants
- - 160/200 ()
- - 90/200 ()
- - 164/190 ()
- - 144/190 ()
- - 82/190 ()

Product Description

Двулицев матрак DANAYA FRESH - матраци Парадайс
Даная Фреш е двулицев матрак с отлични показатели. Има ядро от еластична пяна с профилиран релеф от едната страна. От
другата страна на ядрото има слой Memory пяна за повече мекота и комфорт. Термоеластичните качества на Memory пяната
позволяват да „запомня“ формата на тялото. Когато се затопли, тя омеква и потъва в точките с по-голям натиск,
обгръщайки изцяло лежащото тяло. Това разпределя тежестта равномерно върху повърхността и облекчава напрежението в
отделните области. Спомага за поддържането на гръбнака в правилна позиция, което гарантира цялостно отпускане на

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/2 |

Product data have been exported from - MATRAC.NET - ??????????? ???????
Export date: Wed Jan 27 0:10:19 2021 / +0000 GMT

тялото. Модел Даная Фреш се предлага с висококачествен текстил с антибактериална обработка.
Състав на матрака: висококачествен капитониран текстил с антибактериална обработка, Memory пяна, профилирана
еластична пяна.
Степен на твърдост на DANAYA FRESH: Среден.
Височина на матрака: 17 см.
Гаранция: 5 години.
Състав:
Memory foam - Термочувствителна високотехнологична Memory пяна, която се моделира според температурата на тялото,
адаптира се към позицията му и помага за пълното му отпускане. Ако поставите ръката си върху нея, тя ще остави
”отпечатък”, който ще се запази и известно време след като вдигнете ръката си. Термоеластичните качества на Memory
пяната позволяват да „запомня“ формата на тялото. Когато се затопли, тя омеква и потъва в точките с по-голям натиск,
обгръщайки изцяло лежащото тяло. Това разпределя тежестта равномерно върху повърхността и облекчава напрежението в
отделните области.
Профилирана еластична пяна - Гъвкава високоеластична пяна, която не се деформира и разпределя равномерно тежестта на
тялото по цялата повърхност на матрака.
Други двулицеви модели от матраци Парадайс, които предлагаме

Product Attributes
- РАЗМЕР: 82/190, 144/190, 164/190, 90/200, 160/200
- ТЪРСЕНЕ ПО ВИСОЧИНА: 17 см.
- ТЪРСЕНЕ ПО ТВЪРДОСТ: средно мек матрак

Product Gallery
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