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Gumotex Vanessa Viscolatex zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

90*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

140*200cm: 371900 Ft Akciós ár: 222900 Ft

160*200cm: 411900 Ft Akciós ár: 246900 Ft

180*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

200*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

Részletes leírás:

Gumotex Vanessa Viscolatex zsákrugós matrac

 

A Gumotex Vanessa Viscolatex matrac, 7 ergonómiai zónás kialakításával, minden olyan feltételnek

megfelel a XXI. század elején, amit az emberi test elvárhat a legpihentetőbb alvás a maximális pihenés

érdekében. A pontrugalmas zsákrugók kiváló formakövetése ötvözve a feszes komfortot nyújtó

Viscolatex komfortréteggel, oldalt fekve megőrzi a gerincoszlop természetes pozícióját háton fekve

gondoskodik a 2 S alakú gerincoszlopnak a magasabban lévő részei alátámasztásáról. A maximális

pihenés során a hát- és vállizmok ellazulnak, ezért fontos a gericoszlop vonalának az alátámasztása.

Pihenésnél tápanyagfelvétel van a kitáguló csigolyákban, ilyenkor nagyon fontos az alátámasztás, hogy

maximálisan regenerálódni tudjunk. A Vanessa Visclatex Memory matrac latex komfortrétegében

viscocool hűsítő memorygél van fecskendezve. A viscocool memorygél szellőzésben és alátámasztásban

is meghaladja a hagyományos memória habokat. A zsákrugós matracokra jellemzően a Vanessa

Viscolatex matrac is nagyon jól szellőzik és levehető antiallergén huzatának köszönhetően mindig

egészséges alvási környezetet tud biztosítani. A 27 cm vastagság határozott de formakövető

alátámasztást biztosít minden pihenéskor. Egy kétszemélyes matracon belül két különböző keménységű

(papás mamás) kialakítás is lehetséges, áthullámzás nélkül. Az Vanessa zsákrugós matrac az

alapanyagok minőségével a kiváló komfortérzettel a levehető mosható antallergén matrachuzattal a

nagyon jó ár-érték aránnyal és 10 év garanciával a legjobb választás a félkemény, kemény matracokat

kedvelőknek.
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Gumotex Eliza Viscool zsákrugós matrachuzat

 

 

Tökéletes higiéniát és antibakteriális alvási környezetet biztosít. Körkörös cipzárral ellátot matracvédő

kétfele választható és 60 fokon mosható háztartási mosógépben is. A Vanessa Viscolatex matrachuzat

kialakításának köszönhetően nagyban hozzájárul a matrac szellőzéséhez. Száradás után a huzatok

rendkívül egyszerűen visszahelyezhetőek a matracra, biztosítva a tökéletes atkamentes, higiénikus

alvási környezetet.

 

Gumotex márka

 

A Gumotex márka a MORAVIA COMFORT, Ltd. vállalat, csehország legnagyobb matracgyártójához

kapcsolódik. A Dél-Morvaországban található matracgyár több, mint 40 éve gyárt matracokat. A

Gumotex márkát a gyártói tapasztalat és a kiváló minőségű alapanyagok kifejlesztése és használata

emelte nemzetközileg elismert bizonyítványt.
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