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MATERAC LATEKSOWY HEVEA
JUNIOR MAX 200x90
Cena

986,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4-8 dni roboczych

Kod EAN

590160210026

Producent

Hevea

Opis produktu
SPRAWDŹ CO ZYSKUJESZ KUPUJĄC TEN MATERAC! - OPIS PROMOCJI

MATERAC LATEKSOWY HEVEA JUNIOR MAX

Odpowiednio dobrany materac to klucz do osiągnięcia najwyższego poziomu komfortu podczas snu, co wpływa na skuteczne wysypianie się, a
co za tym idzie dobre samopoczucie w ciągu dnia. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci, które podczas snu
potrzebują swobody, wygody i komfortowego miejsca do naładowania się pozytywną energią na kolejny dzień. W przygotowanej przez nas
kompleksowej ofercie materacy oferujemy wyjątkową pozycję materaca HEVEA Junior Max, stworzoną specjalnie z myślą o dzieciach w wieku
powyżej dwóch lat, aż do wieku nastoletniego. Proponowany model wytrzyma obciążenie do 80 kg. Cała kolekcja HEVEA Junior to wyraz
najlepszej klasy komfortu wynikającego z zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań. W swoim asortymencie prezentujemy
materace dwustronne, wykonane z najwyższej jakości materiałów, które gwarantują zarówno odpowiednią ochronę, jak i pożądaną wygodę.
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Zaawansowany materiał i najwyższej klasy wykonanie

Materac HEVEA Junior Max to wyrób medyczny klasy pierwszej, który zachwyca jakością, solidnością, bezpieczeństwem i wytrzymałością.
Wszystko za sprawą doskonale dobranego materiału, który dodatkowo zyskał bardziej zaawansowane właściwości tworzone na bazie
innowacyjnych rozwiązań. Materac HEVEA Junior Max z jednej strony obłożony jest płytą z lateksu Ocean Blue o grubości 3 cm. Lateks
wyposażony został w żel silikonowy, który pozwala skutecznie wchłonąć nadmiar wilgoci z otoczenia. Dzięki temu komfort spania w każdym
momencie może być odczuwalny na najwyższym poziomie. Dodatkowo HEVEA Junior to gwarancja bezpieczeństwa oraz odpowiedniego rozwoju
Twojego dziecka! Materac wyróżnia się niezwykle trwałą konstrukcją, która zapewnia właściwe ułożenie kręgosłupa. Jego odpowiednia miękkość
i wielkość wspierają rozwój oraz pozwalają zadbać o zdrowie już od najmłodszych lat. Wkład materaca HEVEA Junior gwarantuje świetne
podparcie kręgosłupa pod względem ortopedycznym na każdym etapie życia. Wszystko dzięki naturalnemu lateksowi wyróżniającemu się
trzema strefami komfortu uaktywniającymi się wraz ze wzrostem dziecka, dla małych i lekkich dzieci strefy twardości nie są odczuwalne.

Stworzony z myślą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa

Szczególnie wśród artykułów dla dzieci ogromną rolę odgrywa bezpieczeństwo i ochrona. Materac HEVEA Junior posiadaCertyfikat Wyrobu
Medycznego kl. I. Zapewnia przede wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek najmłodszych. HEVEA Junior jest w 100% antyalergiczny,
dzięki czemu może być stosowany przez wszystkie dzieci. Dodatkowo znajdujący się w materacu lateks doskonale wchłania wilgoć, co eliminuje
proces tworzenia się pleśni, grzybów i roztoczy. Materac HEVEA Junior wyróżnia się także bardzo dobrą cyrkulacją powietrza, za którą odpowiada
unikalny system kanalików wentylacyjnych. Jest zaawansowaną propozycją, która gwarantuje wygodę i odpowiedni rozwój, a rodzicom ochronę,
bezpieczeństwo i wewnętrzny spokój o każdy etap życia swojej pociechy.

GWARANCJA: 2 lata na pokrowiec, 10 lat na wkład materaca
PRZEDZIAŁ WAGOWY: do 80 kg
TWARDOŚĆ: H2 (średnio twardy)
WYSOKOŚĆ: ok. 14 cm (razem z pokrowcem)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec : Aegis
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