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Swisstech Fix Boxspring Ágy

Méretek

90*200cm: 599900 Ft Akciós ár: 399900 Ft

160x200 cm: 894900 Ft Akciós ár: 596900 Ft

180x200 cm: 899900 Ft Akciós ár: 599900 Ft

200x200 cm: 1033900 Ft Akciós ár: 679900 Ft

Részletes leírás:

 

 

 

 

 

A Swisstech Fix Boxpring ágy: Számos tényező játszhat szerepet a hátfájás kialakulásában, a rossz

alátámasztás, rosszul megemelt súly, többórás ülés azonos pozícióban, hirtelen rossz mozdulat vagy az

ideálisnál magasabb testsúly. A következmény a csigolyák közötti porckorong sérülése, dehidradációja

lehet. Annak érdekében , hogy megfelelő módon regernerálódhasson a szervezetünk, szükséges a

megfelelő folyadék a gerinccsatornákban, ideális fekvőpozíció és jó alátámasztás.

A gerinc és az azt körülvevő izmok struktúrájukból fakadóan csak a legkényelmesebb pihenési

pozícióban kapnak megfelelő alátámasztást . A Swisstech boxspring ágyak egységes rendszerként

biztosítanak egészséges és rendkívül kényelmes pihentető alvást, védelmezve gerincoszlopunkat.

A Swisstech Boxspring ágy felépítése szerint a tartó vázszerkezet egy ötzónás ConcreteSupport

rendszerű Box, amelyen karakterisztikájában eltérő szintén ötzónás zsákrugórendszerű matrac

található. A két különböző tulajdonsággal rendelkező rugórendszer egyenletesen osztja el a terhelést,
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tökéletes ortopédikus alátámasztást biztosít hosszú távon.

A két rugórendszeren található Swisstech Memory Topper kimagasló kényeleme a tökéletesen

alakkövető tulajdonsága a Swisstech Boxspring alvási rendszert az egyik legkiválóbb és legtartósabb

ággyá teszi. 

A SwissTech Fix Boxspring ágy ára Impuse Medium vagy Hard matraccal értendő, szövetben és

SwissTech Flat fejvéggel!

A SwissTech Fix Boxspring ágy több árkategóriás szövetben és textilbőrben rendelhető!

A SwissTech Fix Boxspring ágyat több féle fejvéggel lehet rendelni.

Linear fejvég

Frameline fejvég

Square fejvég

Boxspring, Boxspring ágy, Swisstech Boxspring ágy, matrac, memory matrac

A Boxspring ágyak vadonat új gfenerációja, kiváló kényelem és hosszú élettartam. Boxspring matrac és

ágy a tökéletes alátámasztással memory matrac topperrel . kiváló minőség.

 

Címkék

zsákrugós matrac, memory, táskarugós matrac, ágybetét, fedőmatrac, memory fedőmatrac, viszkoelasztikus, visco, akciós matrac, ágy, ágykeret,

ágymatrac, ágyváz, olcsó ágy, akciós szett, szett akció, Boxspring Ágyak, Boxspring Ágy, Akciós Boxsping Ágy, Boxspring Akció, Swisstech matrac,

Swisstech Dinamic, Swisstech habrugós matrac, Swisstech hideghab matrac, Swisstech akció, Boxspring, swisstech, swisstech fix, swisstech ágy, swisstech

fix ágy, 
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