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MATERAC Z LATEKSEM HEVEA
BIO BAMBOO JUNIOR 160x90
Cena

736,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4-8 dni roboczych

Kod EAN

590160210200

Producent

Hevea

Opis produktu
MATERAC Z LATEKSEM HEVEA BIO BAMBOO JUNIOR

Bio Bamboo to materace dla dzieci zaprojektowane w zgodzie z naturą. Zawierają piankę z dodatkami olejków roślinnych oraz klimatyzowany
lateks a także biostatyczną dzianinę z naturalnej wiskozy bambusowej. Oferowany model jest odpowiedni do większości łóżek i stelaży.

Budowa

Materace Bio Bamboo zbudowane są z pianki BIO typu kaltschaum o dużej gęstości i twardości, produkowanej z dodatkiem surowców
odnawialnych w postaci olejków roślinnych. Płyta z pianki BIO o grubości 10 cm, jednostronnie obłożona płytą z elastycznego lateksu typu Bio
Climalateks 3 cm. Pianka produkowana bez dodatków chlorofluorowęglowodorów (CFC) i lotnych rozpuszczalników organicznych. Lateks Bio
Climalateks posiada zwiększoną ilość mikrokanalików wymuszających stałą i efektywną wymianę powietrza wewnątrz materaca. Jest nasączony
żelem aloe vera łagodzącym podrażnienia skóry i działającym antybakteryjnie i tonizująco. Waga materaca od 3 kg (120/60 cm) - 10 kg
(200/90). Wysokość materaca ok 13-14 cm.

Pokrowiec

Pokrowiec zewnętrzny wykonany w ponad 30% z wiskozy bambusowej. Jest ona bardzo wytrzymała i jednocześnie miła w dotyku. Bamboo
wchłania nadmiar wilgoci z otoczenia lepiej niż bawełna. Nadmiar wilgoci jest w ciągu dnia oddawany w małych dawkach do otoczenia w
momencie spadku wilgotności powietrza. Pochłania zapachy z otoczenia i zwraca je w momencie czyszczenia lub prania. Nadaje pokrowcom
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właściwości bakteriostatyczne. Tworzy niegościnne środowisko dla drobnoustrojów i roztoczy. Jest całkowicie antyalergiczna. Można prać
stosując programy dla dzianin delikatnych w temp. do 60 st.C. Skład dzianiny – włókno bambusowe 31% / pe 69%.

Certyfikaty
Certyfikat Eko-Tex Standard 100. Wkład piankowy o dużej gęstości zapewnia trwałość produktu i optymalne podparcie dla kręgosłupa.
Pozytywna Opinia IMID Op-5099/2018.

Uwagi
Zastosowanie: łóżeczka i tapczany dziecięce i młodzieżowe oraz łóżka piętrowe, waga użytkownika do 70 kg
Materac posiada dwie strony użytkowe - twardą piankową dla dzieci młodszych oraz stronę średnio-twardą lateksową dla dzieci starszych.
Warstwy materaca ułożone bez użycia kleju. Możliwość zamiany stron pianek dla wydłużenia żywotności produktu.
Nie zginamy i nie rolujemy do transportu.
Rekomendowany do każdego rodzaju stelaża.
Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych
Kolor zastosowanego wkładu piankowego może się różnić od pokazanego na zdjęciu – bez wpływu na jakość produktu.

Gwarancja
2 lata
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