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Konfor Diamond matrac

Méretek

80*200cm: 93900 Ft

90*200cm: 99900 Ft

140*200cm: 151900 Ft

160*200cm: 180900 Ft

180*200cm: 208900 Ft

200*200cm: 249900 Ft

Részletes leírás:

Konfor Diamond

 A Konfort magyarországi forgalmazója a konfor matracok esetében csak akkor vállal alakváltozásra

garanciát, amennyiben a matracot tartó ágyrács lécei közötti távolság nem haladja meg a 40 mm-t 

Különleges Herkules rugó rendszerével gyártott kemény matrac. Konfor Lynton (Diamond) matrac

matracaink tartósságot és keménységet sugároznak, s az első benyomás nem csal! Aki tipikusan

kemény matracot szeretne, ami időtálló, az jó helyen keresgél a Diamond matraccal! A nagy testsúlyt is

könnyen viselő gyémánt kemény matrac hosszú távon is megőrzi a keménységét. A Konfor Lynton

(Diamond) matrac matracot mindenképp határozott alátámasztást biztosító fenyő vagy tölgy

ágybordára ajánlatos tenni. A bonell rugós (herkules rugók) matracokat ne használjuk rugalmas

ágyrácson, mert a nagy súly miatt károsítják az ágyrácsot és a matracunk is tönkremegy.Ha röviden

jellemezni szeretnénk a Konfor Diamond matracot akkor az lenna a rá illő szlogen, hogy "kemény az

alvásban".

Összetétetel:

Rugórendszer: Herkulesrugó rendszerRugó magasság: 140 mmRugó átmérő: 72 mmRugó acél

anyagvastagság: 2,0 mmRugósűrűség négyzetméterenként: 163 db
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-8 db légkapszula vezeti el az alvás során keletkező párát, igy biztosítja az izzadásmentes, nyugalmas

pihenést.-4 db vízszintes hordozófül-matracmagasság: 25+/-1 cm-maximális súlykorlátozás: 160kg-

matractömeg: 90x200 cm = 31kg, 160x200 cm = 50kg, 180x200 cm = 55kg

 

 A Konfor Diamond matrac összetétele:

1. csúszásmentes antiatkás keresztszövött jacqard textil2. gyémántszemes duplarombusz

levegőcsatornás steppelés3. antiallergén vatelin4. pamutréteg 1cm-es5. 1cm-es szivacsréteg 26-os

sűrűség6. felhővetex csúszásgátló7. tömörített heterogén 3cm-es szivacsréteg 36-os sűrűség8.

vertnemez 15mm

 

Különleges Herkules-rugórendszerrel készült, igazán kemény matrac. Megalkotásánál egyetlen

szempont volt. Megteremteni a betonkemény matracot! Mindenkinek ajánljuk, aki eddig a földön

szeretett aludni...

Előnyök:

25 cm matracmagasság, ennél a magasságnál Önnek már egyáltalán nincs szüksége rugalmas

ágyrácsra, így komoly összeget takaríthat meg! Atkataszító, antibakteriális- és csúszásmentes

huzatanyag Egészségpénztárra vásárolható 10 év garancia 4 darab hordozófül a könnyebb

mozgathatóság érdekében a rugós matracokra jellemző tökéletes szellőzés Téli-nyári oldalas 

Hengeres nyomó csavarrugó vagy bonell rugó

Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott rugó. A térbeli csavarvonal menetemelkedését általában úgy

választják meg, hogy a teljes összenyomottság állapotában, tehát amikor a menetek egymáson

felfekszenek, se törjön el a rugó. Legtöbbször a rugó két végén egy-egy fél vagy háromnegyed menetet

összenyomnak, nem működő menetté alakítják, és a két végét síkba köszörülik, hogy jobb felfekvést

biztosítsanak. A nagyon hosszú nyomott csavarrugóknál gondoskodni kell arról, hogy ne következzék ba

a rugó kihajlása. Ez ellen vagy a rugó méreteinek megfelelő megválasztásával, vagy a rugó

megvezetésével lehet védekezni.

 

Egészségpénztárra elszámolható matrac a Konfor Diamond. Ortopédikusan kemény matrac, kemény

ortopéd matrac, kemény bonell rugós matrac, olcsó török matrac, 160 kg súlyt is elbír, nagyon kemény

matrac, a legkeményebb matrac, 

Címkék

matrac, ortopedikus, olcsó matrac, ORKI engedély, egészségpánztárban elszámolható, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, bonell rugó, hab, akciós matrac,

matrac akció, ágymatrac, matrac egészségpénztárra, Konfor, konfor matrac, konfor leal , herkules rúgó, Konfor Diamond, CE minősítés, Hideghab matrac,

diamond, diamond matrac, 
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