Dane aktualne na dzień: 26-02-2020 23:06

Link do produktu: https://hevea.krakow.pl/materac-piankowy-hevea-young-blue-160x80-p-216.html

MATERAC PIANKOWY HEVEA
YOUNG BLUE 160x80
Cena

355,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4-8 dni roboczych

Kod EAN

590160210200

Producent

Hevea

Opis produktu
MATERAC PIANKOWY HEVEA YOUNG BLUE

Jest to w pełni ekologiczny i antyalergiczny materac przeznaczony dla dzieci starszych (od 2 lat), o wadze do 50
kg.
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Struktura materaca
Optymalna twardość

Rodzice często nie wiedzą, jaki materac powinni wybrać dla swojego dziecka. Ma istotny wpływ na kształtowanie się
delikatnego kręgosłupa, dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego. Mylnie sądzi się, że materac powinien być twardy.
Tymczasem najlepszym okazuje się ten, o wyśrodkowanym stopniu twardości, ponieważ powinien elastycznie dopasowywać
się do pozycji ciała dziecka. Materac piankowy Hevea Young Blue to właśnie tego typu propozycja, optymalnie dobrana dla
starszych dzieci i juniorów. Materac wykonano z 10-centymetrowej pianki HR. Jest to tworzywo o podwyższonej sztywności, ale
również odznaczającej się wyjątkową elastycznością. Tego rodzaju pianki zapewniają stabilne podparcie dla rozwijającego się
kręgosłupa naszej pociechy.

Antyalergiczne właściwości
Dziś coraz więcej dzieci boryka się z problemami alergii, podrażnień itp. Z tego względu tak ważne jest, aby materac był
wykonany z bezpiecznych, naturalnych składników. Materac piankowy Hevea Young Blue powstał z antyalergicznego
materiału. Jest przeznaczony dla osób zmagających się z chorobami skóry oraz cierpiących na liczne alergie. W materacu,
zamiast pochodnych ropy naftowej, wykorzystano specjalną piankę. Takie rozwiązanie pozostaje w zgodzie z naturą i jest
wysoko ekologiczne. Materace uzyskały certyfikat Eko-Tex Standard 100. Pianka w kolorze niebieskim, na bazie olejków
roślinnych, zapewnia wyjątkowy komfort oraz bezpieczeństwo podczas snu. Jej struktura pozwala na swobodny przepływ
powietrza, dzięki czemu produkt wyjątkowo dobrze oddycha. Dla zachowania higieny i przedłużenia żywotności materaca
warto raz na trzy miesiące obracać go na drugą stronę.

Pokrowiec do materaca
Każdy materac wyposażony jest w zewnętrzny, wysokiej jakości, o dużej gramaturze 320 g pokrowiec, którego
miękkość i jedwabistość w dotyku zapewniają komfortowy sen. Klient ma do wyboru dwa rodzaje pokrowców z
dzianin:

NATURAL o składzie: bawełna (50%), lekkie włókna poliestrowe (36%) oraz lycra (14%),
BAMBOO na bazie przędzy bambusowej (31%) oraz lekkich włókien poliestrowych (69%).

W celu zachowania płaskiej powierzchni spania w materacu dzianiny nie są pikowane. Pokrowce mają właściwości
antyalergiczne, są bezzapachowe i miękkie. Dodatkowo w pełni odporne na mycie oraz wielokrotne czyszczenie. Można je prać
w temperaturze do 60 stopni Celsjusza.
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GWARANCJA: 2 lata
GRUPA WIEKOWA: 2+
TWARDOŚĆ: H2 (średnio twardy)
WYSOKOŚĆ: 11 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec: Bio Bamboo , Natural
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