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Jensen Signature J3 Aqtive II

Méretek

ágyméret

szerint:

0 Ft

Részletes leírás:

Jensen Signature J3 Aqtive II boxspring ágy

 

 

A Signature J3 Aqtive II egy elektromos, fokozatmentesen állítható ágy kiváló minőségű anyagokból. A

Holzrahmen kiváló minőségű, lassan növekvő nordic fenyőből készül. A Jensen Original® Zone

skandináv stílusú zárt rugórendszerrel rendelkezik, mely két zsák rugós réteget tartalmaz egymáson. A

fej és a láb rádiós távirányítóval (RF) állítható. Az integrált fejtámla funkció lehetővé teszi az ágy

beállítását úgy, hogy a fej és a nyak optimális helyzetben legyen, amikor egyenesen ül.

A terméket a Softline I. fedőmatraccal és standard lábakkal (1-es típusú lábbal) együtt szállítjuk. Ettől

eltérő láb és fedőmatrac esetén az árak változnak.

 

 

Alap adatok:

Magasság: Körülbelül 63 cm, beleértve a Softline I fedőmatracot és a 14 cm-es szabványos fa lábakat

is. Szövet: 100% poliészter, súly 290 gr / m², kopásállóság> 32 000, Martindale - fényállósági érték 5,

Húzási ellenállás: 4, tisztítás: Tisztítsa meg enyhén nedves ruhával. Színek: az 1. anyagcsoport felár

nélkül, a szövetcsoportokért külön díjat számítunk fel. Láb: Alapkivitelben az 1., 2., 4., 5., 6., 7. típusú-
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láb, 14 cm-es lábszárral (lásd a katalógust). Egyéb lábak felár ellenében. Box (ágy): Cellex XS habbal

borított zsebrugómag (sűrűsége 35kg / m3). A faváz 92 mm magas és kiváló minőségű, lassan növekvő

északi lucfenyőből készül. A legszélesebb doboz 90 cm. "Zökkenőmentes talppal" is kapható (a dobozok

folyamatos burkolata), Jensen®Original ötrészes zónarendszer puha vállzónával és az alsó rész integrált

támogatásával. A hab laminált burkolatának köszönhetően a matrac szilárd és puha alkatrészei közötti

átmenet sem látható, sem tapintható. Matrac: Cellax XS (sűrűség 35kg / m3) habbal bevont 12,5 cm

magas hőkeményített INTRO zsebrugómag. A matrac huzata levehető, mosható. Teljes matrac max.

Szélessége 180cm. 160cm és 180cm szélesség esetén három féle keménységi fokozatból lehet

választani: közepesen kemény, kemény, nagyon kemény. Fedő matrac (Topper): Softline I -Textile:

SENSITY ™ összetétel: 60% poliészter 40% Lyocell. Töltelék: 5 cm Cellex XS, Steppelt anyag: Jensen

Square paplan, 185 g poliészter szállal. Varrástechnika: Választható cipzár minden méretben, csőszél.

Magasság: kb. 8 cm. Kárpitos szövet - lásd a szövetcsoportot 1 Extrák: Különböző tömegek nem

lehetséges. Tartozékok: A fejtámlát az ár nem tartalmazza, külön számolandó. Megjegyzések: Minden

Jensen ágy rugalmas anyagból készül, amely tökéletesen illeszkedik a testhez. Egy idő után az ágy

illeszkedhet a használója testéhez, ami egy természetes folyamat. 

 

 

„Ez nem csak egy matrac. Ez Jensen."

Ez egy játszótér, egy munkahely és a kedvenc helyed. Az ágy a ház szíve. Azt kijelenthetjük, hogy az

ágy a legfontosabb bútora minden otthonnak. Ezért szántunk 70 évet az ágyaink tökéletesítésére.

Beletesszük minden tapasztalatunkat, szaktudásunkat és innovációnkat a magas minőségű ágy

gyártásba. Csak, hogy megkaphasd az álmaid ágyát. Szívesen.”

Ezt olvashatjuk a Jensen oldalán, amiből kiderül, hogy ez a cég tényleg a legjobb matracokat és ágyakat

akarja készíteni.

A Jensen márkát elfogultság nélkül hívhatjuk Európa egyik vezető márkájának ágy és matrac készítés és

forgalmazás terén. A Jensen márka története visszanyúlik 1947. Február 14-éig, amikor a II.

Világháborút követően Norvégiát is elérte az optimista hullám.

Abban az időben azokból az anyagokból dolgoztak, amik elérhetőek voltak. Az első Jensen matracok

lószőrből és pamut gyapjúból készültek. Azóta természetesen sok minden változott a gyártási

folyamatban, de a legfontosabb rész tovább él, az optimális alvási kényelemért folytatott harcuk.

A tény, hogy a Jensen ágyak „Made in Norway” – Norvégiában készültek – annak biztosítéka, hogy a

termékek megfelelnek a legmagasabb minőségi előírásoknak. Ugyanakkor a legjobb Skandináv designt

képviselik. Ötvözve a természet által inspirált anyagokat és tesztiliákat az időálló formákkal, olyan

termékeket állítanak elő, amelyek szépek és csodálatos alvási kényelmet biztosítanak.

Gyógytornászuk tudásán keresztül biztosítják, hogy a kifejlesztett termékek ideálisak legyenek a test

számára, súlytól, magasságtól, alaktól és az előnyben részesített alvási helyzettől függetlenül. Ez

alapvető jelentőségű, új termékek tesztelésénél és garanciájánál, hogy Jensen mindig azon dolgozik,

hogy a lehető legjobb megoldásokat találja a jobb alvási kényelem érdekében. A tesztjeik még

tökéletesebbé tételének érdekében együttműködnek az AEH(semleges svájci technológiai intézet),

amely a munka, az egészség és az ergonómia szakértője.

Minden ágy tanúsítvánnyal rendelkezik, és alapos tesztelésen esik át az ergonómia, a higiénia, az ágy
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klímája és a tartósság szempontjából.

Történetük, örökségük és megszerzett tudásuk miatt a Jensen egyedülálló képességekkel rendelkezik.

Eztért bátran mondhatjuk, hogy a Jensen ágyban az alvás kényelme valóban rendkívüli.

A Jensen márka mostantól Magyarországon is elérhetővé válik. A szeptember közepén nyíló Gigamatrac

szaküzletben, a MaxCityben Önnek is lehetősége van kipróbálni és személyesen megtapasztalni a

Jensen matrac által biztosított kényelmet.

 

A kép illusztáció, fejvég nélkül értendő!
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