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Dunlopillo Aerial Air 1800 matrac

Méretek

90*200cm: 99000 Ft Akciós ár: 79000 Ft

Részletes leírás:

Kedves Vásárlóink! A Dunlopillo matracok, ágyrácsok és párnák magyarországi nagykereskedelmi

forgalmazása ideiglenesen szünetel, így bizonytalan ideig Vásárlóinkat Dunlopillo termékekkel sajnos

nem áll módunkban kiszolgálni. Köszönjük szíves megértésüket.

 

Dunlopillo Aerial Air 1800 hideghab matrac

 

Aerial Air - Légáteresztés felsőfokon

 

Az Aerial Air az alvási környezet egy új optimumát biztosítja. A Dunlopillo következetesen

továbbfejlesztette az egyedülálló és világszerte nagyra értékelt Aerial high-tech komforthabot, hogy

tovább növelje a matracok légáteresztő képességét.

 

Az Aerial Air új magmodelljében lévő vertikális légcsatornák maximális szellőzést, és kiváló nedvesség-

elvezető képességet garantálnak a magbelsőben, és optimális alvási klímát biztosítanak.

 

A vertikális légcsatornák, az új Aerial klímahab és az integrált Air-Control-Band - egy szellőzést

szabályozó szalag, mely minden Aerial Air és Aerial Top Air matracnál megtalálható ? tökéletes
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légáteresztést és kiváló nedvesség-szabályozást nyújtanak.

 

Kétrétegű huzat: Tencel, mely kiváló mikroklímát biztosít az optimális hőmérséklet-, és nedvesség-

szabályozás révén. (36 % Lyocell, 36 % polyészter, 28 % polyamid), 60 °C-ig mosható.

 

Dunlopillo Aerial Air 1800 hideghab matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

 

Aerial-Hightech-Formahab-Technológia Ergonómiailag tökéletes fekvés a folyamatos, dinamikus fekvési

zónák által Multifunkcionális keménységi fok Maximális szellőzés a vertikális légycsatornák által A

Tencel speciális huzat kiváló mikroklímát biztosít az optimális hőmérséklet-, nedvesség-szabályozásának

köszönhetően Antiallergén 

 

 

 

A német márkák, mint a Mercedes, a Tesa, a Siemens, a Bosch az egész világon a legjobb hírnévnek

örvendenek a vásárlók körében, New Yorktól Tokióig a bizalom és a biztonság legmagasabb szintű

jelképei. A matrac szegmensben ez a német márka a Dunlopillo.

 

Az ágy nem csak egy ágy. A Dunlopillo azt a feladatot tűzte ki, hogy minden egyes követelményre,

minden egyes alvási és fekvési szükségletre, személyre szabott megoldást találjon, függetlenül attól,

hogy fiatal vagy idős ember egészséges és pihentető alvásáról beszélünk, legyen szó férfiról vagy nőről,

alacsonyabb vagy magasabb emberről, hátfájással küzdő, vagy a stresszes menedzserek

?újratöltődéséről?.

A Dunlopillo alvási rendszerek egyénileg összehangolhatóak, és a test vonalaihoz támasztólag

alkalmazkodnak.

 

Fedezze fel a biztonság új, érzéki érzését, és találja meg az Ön személyes alvásról alkotott elképzelését,

amely tökéletesen megfelel az igényeinek.

 

8 kiváló ok a Dunlopillo mellett:

 

Alvásidea: A Dunlopillo egységben gondolkozik, és az innovatív, egyéni igényekre alapozott alvásról

alkotott elképzeléseket képviseli. 
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Széles választék: Teljes választékot nyújtunk a matracok, ágyrácsok, ágykiegészítők és a design

kárpitozott ágyak területén. 

 

100% márkaminőség: Szigorú minőségi ellenőrzések minden anyagnál és minden gyártási szakaszban. 

 

Minőségi garancia: Önkéntesen vállalt 10 év garancia minden matracra és ágyrácsra. 

 

Elégedettség garancia: Az új Dunlopillo matracát 3 hónapig ?kipróbálhatja?. 

 

Made in Germany: Dunlopillo kizárólag Németországban gyárt, a termelés helyszíne: Hanau,

Németország. 

 

Innovációs képesség: A Dunlopillo úttörő és számos mérföldkő bizonyítja újra és újra az innovációs

képességét. 

 

Kutatás: A csapatunkban világhírű orvosok, gyógytornászok és tudósok garantálják eredményeinket és

termékeinket különösen egészségügyi szempontból. 
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