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Billerbeck Belize 5 zónás táskarugós matrac

Méretek

80*200cm: 229900 Ft Akciós ár: 179900 Ft

90*200cm: 316900 Ft Akciós ár: 189900 Ft

100*200cm: 346900 Ft Akciós ár: 207900 Ft

140*200cm: 458900 Ft Akciós ár: 274900 Ft

160*200cm: 501900 Ft Akciós ár: 300900 Ft

180*200cm: 563900 Ft Akciós ár: 337900 Ft

Részletes leírás:

Billerbeck Belize zsákrugós matrac

 

A kemény fekvőfelületű 5 zónás Billerbeck Belize ágybetét a táskarugóknak köszönhetően magas

pontelaszticitása révén felveszi a fekvő ember testformáját, éppen ezért tökéletes ortopédikus,

gerinckímélő alátámasztást biztosít az Ön számára.

A matrachuzat élvarrott, mosható, de a házilagos le-felszerelése nem ajánlott. A huzat megemelt

vastagságú PES szálbundával steppelt, 100% viszkóz szövött márkajelzett kelme, mely természetes

alapanyagú és bőrbarát. A matrachuzat, színével harmonizáló szegőszalaggal ellátott.

Kemény és közepesen kemény fekhelyet kedvelő, akár nagyobb testtömegű emberek számára ideális

megoldás.

 

Billerbeck Belize (Bahama Nova Nr. 2) zsákrugós matrac az alábbiakat nyújtja Önnek: Nagyobb

testtömegű emberek számára ideális megoldás Magas pontelaszticitása révén felveszi a fekvő ember

testformáját Tökéletes ortopédikus alátámasztást biztosít Gerinckímélő hatású Légzőnyílások teszik

lehetővé az átszellőzést Természetes alapanyagú, bőrbarát szövött huzat
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A Billerbeck Belize matrac megszületését a már bizonyított Bahama Nova kényelme ihlette! Megőrizte a

270 db/m2 rugó számot, az 5 zónás kényelemmel. Továbbiakban választható kemény és közepesen

kemény felület is.

 

 

A matrac komfort rétegét egy újra gondolt technológia biztosítja, ami a poliuretán hab helyett, a

Billerbeck által kifejlesztett: „Öko Softnesst” párnázó réteggel alkottak meg. A Gigamatrac egyes

üzleteiben is megtalálható lesz a Billerbeck saját fejlesztésű Belize matraca. A Billerbeck Belize matrac

különlegessége részben a Billerbeck „Öko Softnesst” párnázó rétege, illetve a dupla acél váz szerkezet,

mely a matrac keretét alkotja, így a teljes felületete a teljes szélességében, mérettől függetlenül, acél

sarokvédelemmel és élkerettel rendelkezik. így a Belize Matrac teljes szélességében azonos

rugalmasságú lesz. Ez által, ha két matracot is egymás mellé helyezünk, tökéletes lesz az illesztése.

 

A Billerbeck Belize matrac felületi kényelmét az „Öko Softnesst” párnázó réteg befolyásolja, az egyik

oldalon egy határozottan kemény, míg a másik oldalán egy félkemény felület foglalkozik a

kényelmünkkel. A Billerbeck Belize matrac táskarugózata, és a fentiekben említett komfort különbséggel

egyszerűen tudjuk azonos magasság mellett személyre szabottan kezelni a matracunkat.

A huzat anyaga is a prémium kategória: viszkóz alapanyagú, szövött kelme (rendkívül jól szellőző)

 

"EGY JÓ NAP ÉJSZAKA KEZDŐDIK"

Ennek a szlogen-nek a jegyében fejti ki igen magas színvonalú gyártási és termékfejlesztési

tevékenységét az ágyneműgyártás területén az immár több, mint 85 éves hagyományokkal

büszkélkedhető németországi családi vállalkozásból kifejlődött - nemzetközi cégként méltán népszerűvé

vált - Billerbeck cégcsoport.

Manapság a Billerbeck márkanévről már mindenkinek az igen magas színvonalon, a legkorszerűbb

gyártástechnológiával és különleges kézi munkával gyártott magas minőségű paplanok, párnák,

matracvédők, matracok és ágyak jutnak eszébe, amelyek mind az egészséges, nyugodt, pihentető

alvást segítik elő.

 

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát!

Az ember életének kb. egyharmadát átalussza. Nem szabad azt hinnünk, hogy ez "elveszegetett idő".

Ezt kell tennünk, mivel az életben maradáshoz, a másnapi energiaszükséglethez alvásra van

szükségünk. Egészségi állapottól, életkortól, végzett munkától, hajlamtól függően az alvás iránti

igényünk különböző. Minél jobban alszik valaki, annál több alkalma van a szervezetnek regenerálódni. A

pihentető alvás előfelvétele minden testi, szellemi és lelki teljesítménynek. A jó és egészséges alvás

legfontosabb feltételeit az optimális alvási körülmények és a jól megválasztott ágyneműk képezik.

A Billerbeck cég kiváló minőségű, az egészséges, pihentető alváshoz szükséges kellékeit kínálja kedves
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vásárlóinak a legszélesebb választékban. Üzleteink, kereskedelmi partnereink készségesen állnak

rendelkezésükre, és adnak személyre szabott tanácsokat a legmegfelelőbb ágyneműk, ágyak

kiválasztásában.

 

* GARANCIAVÁLLALÁS

Garanciavállalás. A garanciális időtartamot csillaggal megjelölt termékek esetében a 12 hónap kötelező

jótálláson felül a termékhez további feltételekhez kötött és a gyártó vagy a forgalmazó részéről önként

vállalt garanciális idő tartozik. Az önként vállalt garanciális időszak érvényesítésének feltétele a termék

regisztrációja, melyre Önnek a vásárlást követő 14 napon belül van lehetősége

a https://www.gigamatrac.hu/regisztracio oldalon. A megadott 14 napos határidőn belüli online

regisztráció hiányában a termékre a törvény által mindenkor előírt kötelező jótállási időn felül nem áll

módunkban további jótállást vagy garanciavállalást nyújtani Önnek. A kiterjesztett, regisztrációhoz

kötött önként vállalt garanciális időszak alatt értékcsökkenő garanciavállalást érvényesítünk, amelyhez

időarányosan kialakított mértékű vásárlói önrész párosul. További részletek, részletes feltételek, a

termékhez tartozó garanciajegy és használati útmutató megtekinthető a következő

oldalon: https://www.gigamatrac.hu/dokumentumokÁgyrács követelmények:

Rugalmas ágyrács, minimum 26 keresztléccel, deszkeborda esetén minimum 70% lefedettség

szükséges.

(70%= a lécek darabszámának és felületének teljes területe a matrachoz képest).

A honlapon elérhető termékleírásokban felmerülő tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

A képen látható termék illusztráció. A termékek összetételével kapcsolatban a változás jogát fenntartjuk
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