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RelaXx® Topper 5 Viscocool

Méretek

80*200cm:

39800 Ft

Akciós ár:

29900 Ft

90*200cm:

39900 Ft

Akciós ár:

29900 Ft

140*200cm:

53980 Ft

Akciós ár:

46900 Ft

160*200cm:

73980 Ft

Akciós ár:

53800 Ft

180*200cm:

79900 Ft

Akciós ár:

59900 Ft

Részletes leírás:
RelaXx® Topper 5 Viscocol

A RelaXx Topper 5 viscocool emlékezőhab matrac feltét különlegesen tiszta és minőségi alapanyagokból
készül. Minden igényt kielégít, ami egy felületjavítást elősegítő fedőmatractól elvárható. A memory
alapanyagnak köszönhetően pontosan, centiről-centire követi a test teljes felületét, megfelelően képes
eloszlatni a keményebb fekvőfelület által okozott kellemetlen nyomáspontokat, ezáltal biztosítja a
kellemes pihenést.

A huzat speciálisan kialakított Tencel szövetből készül, melynek sajátossága, hogy páratlan
légáteresztésre és klimatizációra képes. A természetes eukaliptuszból nyert celulóz szál nagyon gyorsan
elszívja a nedvességet és párologtatja el. A 60C°-on mosható elasztikus huzat antiallergén, minden
allergiában szenvedőnek, vagy a tökéletes higiéniára vágyóknak megfelelő megoldást kínál.

RelaXx® Topper 5 Viscocool fedőmatrac az alábbiakat nyújtja Önnek:
* A fedőmatrac segít a meglévő ágybetét kényelmi rétegének felületjavításában
* Viscocool hűsítő memory foam alapanyag
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* A magas minőségű emlékezőhab tökéletes szellőzése, értékállósága
* Súlykorlátozás nélküli fedőmatrac
* Tencel® természetes celulóz szál, légáteresztő, klimatizációs szövet
* Antiallergén

Kulcsszavak: topper, visco, memory, viscocool, hűsító gél fedőmatrac, akciós fedőmatrac, akciós topper,
relaxx topper, relaxx fedőmatrac, tencel huzat, 60 fokon mosható topper huzat, levehető mosható
huzat, akciós fedőmatrac, légáteresztő fedőmatrac, formakövető topper, matrac feltét, kényelmi réteg,
kemény matracra,

Címkék
memory, matrac, ortopedikus, olcsó matrac, habmatrac, ortopéd, ágybetét, matrac topper, fedőmatrac, matrac feltét, memory fedőmatrac, viszkoelasztikus,
hab, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam,
memóriahab, ágyrácsok, dormeo, dormeo matrac, memory topper, dormeo rendelés, dormeo webshop, Antiallergén, Magyar termék, Matrac akció, matrac
gerincsérvre,
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