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Rottex BK matrac

Méretek

80*200cm: 67900 Ft Akciós ár: 56900 Ft

90*200cm: 69900 Ft Akciós ár: 59900 Ft

100*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 80900 Ft

120*200cm: 109900 Ft Akciós ár: 92900 Ft

140*200cm: 119900 Ft Akciós ár: 113900 Ft

160*200cm: 198900 Ft Akciós ár: 125900 Ft

180*200cm: 218900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

200*200cm: 259900 Ft Akciós ár: 165900 Ft

Részletes leírás:

 

Rottex BK bonell rugós matrac 

 

Kemény, kényelmes fekvést biztosító rugós ágybetét. A kényelmét növeli a kókusz ortopéd zóna

rugalmas alátámasztása, mely biztosítja a gerincoszlop természetes helyzetét, ezáltal segít csökkenteni,

illetve megelőzni a gerinctáji fájdalmakat.

 

A Rottex BK matraca elsősorban alacsonyabb testsúlyú emberek számára ajánlott. A matrac

tartószerkezete 11 cm magas 2,2 MM átmérőjű rugórendszer. A matrac mindkét oldalán 2cm vastag

heterogén hab található, mely kemény, feszes alátámasztást biztosít hosszú élettartamon keresztül.

 

A huzat anyaga speciális jackuard matracszövet, mely biztosítja télen és nyáron is a megfelelő klíma
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fenntartását.

 

Rottex BK bonell rugós matrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

 

Hagyományos bonell rugós felépítésű ágybetét Kókusz ortopéd zóna kialakítás, mely rugalmas

alátámasztást biztosít Téli, nyári oldallal rendelkezik Speciális jackuard matracszövet Javasolt felső

súlyhatár 90 kg 

 

A Rottex Kft. 10 éve a tökéletes alvás szolgálatában gyártja, és folyamatosan fejleszti ágyait, matracait

és alvás-kiegészítőit. A hosszú évek gyártói tapasztalatát és a minőségi alapanyagait ötvözi a

legmodernebb gyártási technológiával, így a Rottex matracok megfelelnek a legmagasabb kényelmi és

egészségi követelményeknek. Alapanyagaik nagy részben természetes anyagok, melyek a mai kor

követelményeihez alakítják az ember környezetét. Technikai újdonságaik és folyamatos fejlesztéseik,

mind a természetes és egészséges alvást szolgálják.

 

A Bonell rugós matracok családja nagyon kedveltek, számtalan változatban készülnek. A nagy

teherbírású bonell rugózat különlegesen edzett nemes acélból és huzalokból készül, rugalmassága

mellett hosszú élettartalmat is nyújt.

bonell rugó, rottex, BK, matrac, olcsó matrac, rugós matrac, hab

Rottex BK bonell rugós matrac, hagyományos bonell rugós felépítésű ágybetét, kókusz ortopéd zóna

kialakítás, mely rugalmas alátámasztást biztosít, téli, nyári oldallal rendelkezik, speciális jackuard

matracszövet.
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