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Konfor Pocket 5 Zone táskarugós matrac

Méretek

80*200cm: 79800 Ft Akciós ár: 70400 Ft

90*200cm: 79800 Ft Akciós ár: 71900 Ft

140*200cm: 118900 Ft Akciós ár: 97400 Ft

160*200cm: 224900 Ft Akciós ár: 134900 Ft

180*200cm: 254900 Ft Akciós ár: 152400 Ft

Részletes leírás:

Konfor Pocket 5 Zone

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

 

A Konfor Pocket 5 Zone matrac a nyugodt alvást és az energikus ébredést hozza el hálószobánkba.

Kiemelt ortopéd tulajdonsága a zsákrugóknak a tökéletes formakövetésében és a gerincoszlop

alátámasztásában rejlik. Táskarugós (zsákrugós) rendszerrel gyártott félkemény matrac. A Konfor

Pocket 5 Zone matrac a táskarugók süppedésével kiválóan engedi a vállrészünk belesüllyedését a

matracba, ezért nagyon kényelmes komfortot biztosít oldalt fekvéskor. Pontrugózása lévén könnyen

alkalmazkodik a test vonalához, így biztosítva a gerincoszlop természetes helyzetét. Szintén 8 db

légkapszula, 4 db függőleges hordozófül tartozik hozzá. A négyzetkörös steppelés és a keresztszövött

antiatkás textil a tartósság garanciája.

Termékismertető:

Rugórendszer: Táskarugós (zsákrugós) rendszerRugó magasság: 150mmRugó átmérő: 56mmRugó acél
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anyagvastagság: 1,8mmRugósűrűség négyzetméterenként: 248db

-matracmagasság: 23+-1cm-maximális súlykorlátozás: 120kg-matractömeg: 90x200 34kg, 160x200

40kg, 180x200 60kg

 

 

Azoknak a 120kg alatti személyeknek ajánlott, akiknek fontos a pontrugózású matrac, és azoknak a

pároknak, akik nem akarják, hogy a hullámzás zavarja a másikat a pihenésben.

1-keresztszövött antiatkás textil2-Négyzetkörös steppelés3-antiallergén vatelin4-1cm-es szivacsréteg

28-as sűrűség5-felhővetex csúszásgátló6-3cm-es szivacsréteg 30-as sűrűség7-Páraáteresztő záróréteg

 

Konfor Pocket 5 Zone matracaink zsákrugói puhaságot és kényelmet sugároznak, s az első benyomás

nem csal! Aki tartós, puha matracot szeretne, ami időtálló, az jó helyen keresgél a Pocket 5 Zone

matraccal!

Különleges Táskarugós (zsákrugós) rendszerrel készült, enyhén lágy matrac. Pontrugózása lévén

könnyen alkalmazkodik a test vonalához, így biztosítva a gerincoszlop természetes helyzetét. Ha lehet

ilyet mondani, akkor a zsákrugós rendszerével ez a matrac a memory-habos matracok rugós

megfelelője.Azoknak a vásárlóknak ajánljuk, akik számára fontos, hogy ne ők illeszkedjenek a

matrachoz, hanem a matrac hozzájuk, valamint hogy ne zavarják párjukat a forgolódás közben keltett

"hullámzással".

Előnyök:

24 cm matracmagasság-ennél a magasságnál Önnek már egyáltalán nincs szüksége rugalmas

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

huzatanyag 10 év garancia a rugós matracokra jellemző tökéletes szellőzés a zsákrugós rendszernek

köszönhetően nincs "hullámzás" 

 

A Konfor Pocket 5 zone matrac egy török nagyon jó minőségű 5 zónás matrac. Ortopéd alátámasztást

nyújt, engedi a váll belesüllyedését.Gigamatracban kapható a Konfor Pocket 5 Zone matrac. 
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