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GRAPHITE

Price: Lev. 479.00 - Lev. 1,219.00
SKU: GRAPHITE
Rating: Оценено на от 5
Product Categories: ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ, МАТРАЦИ ЗА ХОТЕЛИ, МАТРАЦИ ПАРАДАЙС, ПРОДУКТИ
Product Tags: двулицеви матраци, матраци, матраци без пружини, матраци с мемори пяна
Product Page: https://matrac.net/produkt/graphite/

Product Variants
- - 150/200 ()
- - 180/200 ()
- - 164/200 ()
- - 160/200 ()
- - 144/200 ()
- - 140/200 ()
- - 120/200 ()
- - 100/200 ()
- - 90/200 ()
- - 82/200 ()
- - 164/190 ()
- - 160/190 ()
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- - 144/190 ()
- - 140/190 ()
- - 120/190 ()
- - 114/190 ()
- - 90/190 ()
- - 82/190 ()
- - 72/190 ()

Product Description
GRAPHITE
Двулицев матрак - матраци Парадайс
Графит е матрак, който съчетава уникална визия и неповторимо усещане за комфорт. Ядрото на матрака е от
високоеластична пяна, която е едностранно профилирана с обособени 7 зони на комфорт. От другата страна на ядрото има
слой Memory пяна и Memory пяна в прошивката, което дава усещане за още повече мекота. Различните характеристики на
матрака от двете му страни дават възможност за избор на усещане за мекота според индивидуалните предпочитания.
Специалният текстил в цвят графит определя отличителната визия и индивидуално излъчване на модела.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 22 см.
Гаранция: 16 години.
Състав на двулицев матрак GRAPHITE:
Висококачествен текстил - Специален текстил в цвят графит, определящ отличителната визия и индивидуалното излъчване
на модела.
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.
Високоеластична пяна - 7 зоново ядро.
С борд. Други двулицеви модели от матраци Парадайс, 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, 150/200, 160/200, 164/200, 180/200
- ТЪРСЕНЕ ПО ВИСОЧИНА: 22 см.
- ТЪРСЕНЕ ПО ТВЪРДОСТ: средно мек матрак
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Product Gallery
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