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Konfor Passion zsákrugós memory matrac

Méretek

90*200cm: 224900 Ft Akciós ár: 134400 Ft

100*200cm: 258900 Ft Akciós ár: 154900 Ft

160*200cm: 369900 Ft Akciós ár: 221400 Ft

180*200cm: 429900 Ft Akciós ár: 257400 Ft

Részletes leírás:

Konfor Passion zsákrugós memory matrac

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

 

Csúcskategóriás Táskarugós matrac Memory Foam kényelmi réteggel!

Mistery Passion táskarugós matrac kategóriájának kiemelkedő darabja. Tökéletes kényelmet nyújt

felsőfokon.

A Mistery Passion matrac enyhén lágy hatása a táskarugós (zsákrugós) rendszernek és a Memory Foam

(emlékező hab) rétegnek köszönhető. Pontrugózása és az emlékező hab révén igazán tökéletesen

alkalmazkodik a test vonalához, megőrizve a gerinc természetes vonalát, biztosítva a nyugodt,

kényelmes alvást. Meggátolja a nyomáspontok kialakulását ezzel minimálisra csökken a zsibbadás és

annak következtében fellépő hánykolódás.

A Gigamatrac Factory&Outlet Budapest legnagyobb matrac és ágykeret üzletében a zsákrugós

matracok széles választéka is megtalálható. A zsákrugós matrac modern magas pontelaszticitással

rendelkező matrac. A zsákrugós matracokban különböző mennyiségű zsákrugó és különböző
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zónarendszerek kerültek kialakításra. A zsákrugós matrac kiváló formakövetés magas szintű

ortopédikus komfortot biztosít. A matracokban található zsákrugók egy textil tasak segítségével

kapcsolódnak egymáshoz ezért azok egymástól független alátámasztást nyújtanak a matracokon fekvő

test számára. A zsákrugós matracon nem alakulnak ki kellemetlen nyomáspontok a nagyobb méretű

matracokon fekvők nem érzik a másik mozgását. A zsákrugós matrac rendkívül pontrugalmas kiválóan

lélegzik. A matracok közül számos készül speciális tulajdonságokkal rendelkező levehető mosható

huzattal. Ezért ha valaki antiallergén matracot keres zsákrugós matracok között is megtalálhatja a

számára legmegfelelőbbet. A zsákrugó kiváló megoldást jelent mindenkinek.

Konfor matrac kiváló zsákrugós memory matrac ami kiváló orthopéd alátámasztású matrac

Ajánlás:Mistery Passion táskarugós matracot azoknak a 160 kg alatti személyeknek és pároknak

ajánljuk, akik nem szeretnék, hogy a hullámzás zavarja a másikat a pihenésben és fontos a lágy

rugalmasságú, exkluzív megjelenésű matrac.
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