
GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

Gigamatrac Factory&Outlet » Matracok » Memory matracok » Dunlopillo Senso Exclusive matrac

Dunlopillo Senso Exclusive matrac

Méretek

100*200cm: 129900 Ft

80*200cm: 129900 Ft

120*200cm: 194850 Ft

140*200cm: 220830 Ft

90*200cm: 233900 Ft

160*200cm: 246810 Ft

180*200cm: 272790 Ft

200*200cm: 298770 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 Senso Exclusive memory foam matrac

Aerial Senso - Egyedülállóan érzékeny

Az Aerial Senso a legjobbat egyesíti a legjobbal. Az innovatív Aerial high-tech komforthab és a

viszkoelasztikus Aerial Senso hab kombinációja által egy teljesen új fekvési érzés keletkezik: szabadon

lebegő, csökkentett nyomással, optimális nyomáseloszlással ? különlegesen lágy, puha és érzékeny.

Amíg a középső Aerial réteg tökéletesen támasztja a testet, addig az Aerial Senso hab a

testhőmérsékletre reagál, és az optimális formakövetést biztosítja. Ennek az egyedülálló anyagnak a

döntő előnye a szokásos viszkoelasztikus habokkal ellentétben, hogy teljesen független a szoba

hőmérsékletétől. Ez azt jelenti, hogy az Aerial Senso kizárólag az Ön testhőmérsékletére reagál, akár

hideg szobahőmérsékleten is optimálisan kifejti a viszkoelasztikus habok nyomáscsökkentő

tulajdonságait.
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Győződjön meg Ön is hogyan válik különösképpen kényelmessé az Aerial Senso matrac a lágy és puha

Aerial Senso hab és az Aerial mag anatómiailag tökéletes támasztása által!

Kétrétegű huzat: Lyocell, a nemes márkaszál tartós, és gyorsan elvezeti a nedvességet kifelé (37%

Lyocell, 37% poliamid, 26% poliészter), 60 °C-ig mosható.

Dunlopillo Aerial Senso Exclusive memory foam matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

Aerial-Hightech-Formahab-Technológia és Aerial-Senso-hab kombinációja

Ergonómiailag tökéletes fekvés a folyamatos, dinamikus fekvési zónák által

Multifunkcionális keménységi fok

Nyomáscsökkentő, hőmérséklet érzékeny kényelmi réteg, mely független a szoba hőmérsékletétől

Tencel tartós márkaszál, mely gyorsan elvezeti a nedvességet kifelé

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.

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
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képességét.

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

termékeinket különösen egészségügyi szempontból.

Dunlopillo matrac Anima Sensa Exclusive memory foam matrac hab és viszkoelasztikus, emlékezőhab,

ergonómiailag tökéletes fekvés a folyamatos, dinamikus fekvési zónák által, multifunkcionális, Aloe Vera

kényeztetően puha és lágy huzat.

Dunlopillo matrac Anima Sensa Exclusive memory foam matrac hab és viszkoelasztikus, emlékezőhab,

ergonómiailag tökéletes fekvés a folyamatos, dinamikus fekvési zónák által, multifunkcionális, Aloe Vera

kényeztetően puha és lágy huzat.

Címkék

memory, ortopedikus, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, Dunlopillo, visco, memóriahabos, ágymatrac, memóriahabos matrac,

memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam, memóriahab, Dunlopillo matrac, Dunlopillo matracok, Dunlopillo Aerial,

Duinlopillo Aerial Senso, Dunlopillo Anima Sensa Basic, Dunlopillo akciós szett, Dunlopillo akció, Dunlopillo Senso Premium, Dunlopillo akciós szettek,

Dunlopillo matrac ár, Dunlopillo matrac árak, Dunlopillo Senso Exclusive , 
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