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Allegro Aero Boxspring ágy

Méretek

160x200 cm: 678900 Ft Akciós ár: 433900 Ft

180x200 cm: 683900 Ft Akciós ár: 439900 Ft

Részletes leírás:

Allegro Aero Boxspring ágy

Allegro Aero Boxspring skadináv típusú ágy egyszerre hozza el a hálószobánkba az eleganciát és a

kényelmet. A mai kor elvárásának mindenben megfelel.

Az Aero Boxspring ágy Akkord Norm és Akkord Firm zsákrugós matracokkal rendelhető! Kemény és

középkemény komfortú matracokat variálva a három különböző komfortú kényelmi réteggel, mindenki

megtalálhatja a megfelelő kényelmet. A bőséges színminta, a dupla rugós rendszer, a kiváló minőségű

Visco, HR, Latex Topper mind arról tanuskodik, hogy több évtized tapasztalatát egy nagyon kényelmes

ágyban élvezhetjük a hálószobánkban. Minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelő stílusú szövet

mintákat a bőséges választékból. Az Allegro Aero boxspring ágy ár-érték arányban verhetetlen a

magyar matracpiacon. 

Allegro Aero Boxspring ágy egy féle fejvéggel rendelhető.

Allegro Aero Boxspring ágy öszzetétele:

Alul egy 27 cm magas rétegelt lemez ágytest, minőségi német acélrugókkal és kemény hideghab

réteggel. 

Varrás: magas minőségű kárpitszövet, tükrös borítással. 
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A két bonellrugós box biztosítja a dinamikus alátámasztást, amely  tépőzárral összeköthető. Ezen egy

17 cm zsákrugós matrac (Akkord Norm, Akkord Firm) segít a testünk formakövetésében. Felül pedig egy

7 cm vastag Topper (Memory Foam, Latex, HR hideghab) tökéletesen lecsökkenti a nyomáspontokat a

testünk és a matrac között. 

Allegro Aero Boxspring skandináv típusú ágy, 12 cm magas wenge hasáb lábbal rendelhető. 

Allegro Aero Boxspring ágy egy rendszerben biztosít egészséges és rendkívül kényelmes pozicíót

pihenéshez. A dupla zsákrugós rendszer tökéletesen alátámasztja és felveszi a testünk vonalát, a

Memory Foam réteg a gerrincoszlopot tehermentesíti és az izmokra nagyon jó hatással van. Az Allegro

Aero Boxspring ágy Topper kényelmi réteg 100% antiallergén Cashmere huzattal van ellátva. Nagyon

finom tappintású Cashmere antibakteriális huzat, a, semlegesíti a szagokat, a káros baktériumokat és az

atkákat. Az Allegro Aero Boxspring ágynál a maximális kényelem párosul az egészséges alvási

környezettel. 

 Kasmír huzat

A Kashmir huzat egy nagyon finom tappintású, bőrbarát, természetes anyagból előállított 60C fokon

mosható matrachuzat. A Kashmir huzat teljesen antibakteriális, kiválóan szellőző antiallergén megoldás

a teljes család számára. A kifejezetten alvási célra fejlesztett Kashmir huzat felső rétegeiben nincsenek

baktérium és gombatelepek ezért az atkák megtelepedése sem lehetséges ebben a mikrokörnyezetben.

Mivel az atkák a levált bőrhámdejtekkel táplálkoznak, azonban csak akkor képesek elfogyasztani azokat,

ha a baktériumok már előemsztették. Így mivel nincs táplálékuk a Kasmhir huzat teljesen atkamentes

antiallergén környezetet biztosít.

A fotók illusztrációk!

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, ágybetét, matrac topper, matrac feltét, memory fedőmatrac, viszkoelasztikus, rugós matrac, bonell rugó,

alvási rendszer, latex, Rottex, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágy, ágymatrac, olcsó ágy, akciós ágyak, akciós szett, szett akció, matrac

ágyrács szett, latex matrac, memory matrac, memoryfoam, memóriahab, Boxsping, Boxspring Ágyak, Boxspring Ágy, Akciós Boxsping Ágy, Boxspring Akció,

Kárpitoságy, Rottex matrac, Rottex akció, Rottex vákuummatrac, Rottex webáruház, Rottex olcsón, Boxspring, Boxspring rendszer, Boxspring ágy ár,

Boxspring méretek, Antiallergén, Levehető matrachuzat, Magyar termék, allegro, allegro aero ágy, allegro aero boxpsring, allegro ágy, 
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