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Billerbeck Davos matrac, öntött latex komfortréteggel

Méretek

90*200cm: 313900 Ft Akciós ár: 187900 Ft

140*200cm: 448900 Ft Akciós ár: 268900 Ft

160*200cm: 504900 Ft Akciós ár: 302900 Ft

180*200cm: 579900 Ft Akciós ár: 347900 Ft

Részletes leírás:

 

Billerbeck Davos hideghab matrac, öntött latex komfortréteggel

 

A Billerbeck Davos többrétegű ágybetét a stabilitást adó kemény habrétegének és a sűrű kemény

teherhordó rétegének köszönhetően kellemesen feszes érzést nyújt. A számítógéppel tervezett CNC

vágott matracmag biztosítja a változó rugalmasságú, illetve keménységű zónás alátámasztást.

 

A választható öntött latex párnázóréteggel, mely a latex természetes rugalmasságával és lélegző

képességével kényezteti a testet.

 

A matrac hosszanti oldalán elhelyezett lélegzőnyílások teszik lehetővé a matrac tökéletes átszellőzést, a

Billerbeck védjegyhímzéssel ellátott fülek pedig megkönnyítik a matrac esteleges megfordítását.

A matrachuzat levehető, mosható, így a higiéniai igényeket legszigorúbban szem előtt tartó vevők

számára is ideális megoldás. A huzat megemelt vastagságú PES szálbundával steppelt, bambuszrost

tartalmú, viszkóz felületű, többrétegű hurkolt, márkajelzett kelme, mely természetes alapanyagú és
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bőrbarát.

A párnázott kemény fekhelyet kedvelő, normál testtömegű emberek számára ideális megoldás.

 

Billerbeck Davos hideghab matrac - öntött latex komfortréteggel - az alábbiakat nyújtja Önnek:

Párnázott kemény fekhelyet kedvelő emberek számára ideális megoldás Számítógéppel tervezett CNC

vágott matracmag Változó rugalmasságú, illetve keménységű zónás alátámasztás A latex természetes

rugalmasságával és lélegző képességével kényezteti a testet Levehető, mosható huzat A bambuszrost

tartalmú huzatanyag meggátolja a poratkák és a gombák megtelepedését. 

 

"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

vásárlóinak a legszélesebb választékban. Üzleteink, kereskedelmi partnereink készségesen állnak

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

kiválasztásában.

Címkék

matrac, hideghab, habmatrac, ortopéd, ágybetét, latex, hab, Billerbeck, 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                             oldal 2 / 2

http://www.tcpdf.org

