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Best Dream Natural matrac

Méretek

80*200cm: 71900 Ft Akciós ár: 57900 Ft

90*200cm: 80900 Ft Akciós ár: 64900 Ft

100*200cm: 89900 Ft Akciós ár: 71900 Ft

120*200cm: 108900 Ft Akciós ár: 86900 Ft

140*200cm: 125900 Ft Akciós ár: 100900 Ft

150*200cm: 134900 Ft Akciós ár: 107900 Ft

160*200cm: 144900 Ft Akciós ár: 115900 Ft

180*200cm: 161900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

200*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 143900 Ft

Rövid leírás

Ez a hideghab anyagból készült félkemény komfort fokozatú matrac a külső levehető-mosható Aloe

Vera huzat miatt a természet, belső rugalmas mag révén a technológia találkozása mely képes

biztosítani az egészséges és higiénikus kényelemet.
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Részletes leírás:

Best Dream Natural

Ez a hideghab anyagból készült félkemény komfort fokozatú matrac a külső levehető-mosható Aloe

Vera huzat miatt a természet, belső rugalmas mag révén a technológia találkozása mely képes

biztosítani az egészséges és higiénikus kényelemet.

 

1. Aloe Vera levehető 40 °C-on mosható huzat2. Antiallergén töltet3. Légáteresztő gumírozott réteg4.

13 cm poliuretán mag 28 kg / m3 sűrűségű

ALOE VERA HUZAT

Természetes hatással bíró Aloe Verával átitatott matrachuzat kényezteti bőrét, jótékony hatással van

egészségünkre, antibakteriális és vírusellenes tulajdonságokkal rendelkező szövet, megnyugtatja,

ellazítja és álomba ringatja Önt.

 

MIT KELL TUDNI A BESTDREAM MATRACOKRÓL

Az Olaszországból érkező és a Perdormire cég által gyártott, Magyarországon Best Dream márkanévre

keresztelt vákuummatrac matrac család ötféle termékből áll és ebben a vákuummatrac, habmatrac

kategóriában napjainkra az egyik legsikeresebbnek mondható vákuummatrac márka Magyarországon. A

Best Dream matracok sikerét valószínű, hogy a jó piaci pozícionálás is jelentette, olyan matracok

kerültek be a Best Dream hazai matrac választékába, amelyek kellően magasak ahhoz, hogy ne kelljen

drága ágyrács alá, kellően tömörek, hogy a feszes, keményebb matracokat keresők is megtalálják a

nekik való Best Dream matracot és az árhoz képest olyan minőségű alapanyagok kerülek

felhasználásra, amely a 130-140kg-os terhelést is bírja és bátran vállalható rá az 12 év matrac

garancia. Minden Best Dream matrac keménysége, huzata és alapanyag összetétele eltér egymástól,

így aki olcsó kemény matracot szeretne pamut huzattal, az a Best Dream siglo matracot fogja

választani, akinek fontos, hogy kemény legyen a matrac, de ragaszkodik a vastag gyapjú réteghez, az a

Best Dream Wools matrac szerelmese lesz és aki a kemény emlékezőhab élményt keresi majd CoolMax

matrachuzattal, azt a Best Dream Memory Duet matrac várja. A legfontosabb Best Dream matrac

típusok: Best Dream Siglo, Wools hideghab (Eliocell) matracok; Memory Bamboo és a Memory Duet

emlékezőhabos, memoryfoam vákuummatracok.

 

Mitől vákuummatrac?

A vákuummatrac tulajdonképpen egy csomagolási eljárást takar, ahol a kész matracot egy fóliába

behúzva egy többtonnás préssel lassan összepréselnek, ezáltal szorítva ki a levegőt a matracmag cellái

közül. A vákuummatrac csomagoló fóliáját ezután két oldalt légmentesen lehegesztik, megakadályozva

a levegő visszaáramlását. Henger alakúra tekerik és még egyszer átcsomagolják.
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A vákuummatrac esetében is, mint minden habmatracnál az alapanyag cellaszerkezete az eredeti

formájára igyekszik visszaállni minden esetben, így a kicsomagolást követően a cellák lassan ismét

levegővel telítődnek és mintegy 20-24 óra alatt vákuummatracunk ismét eléri eredeti formáját, alakját

és használati tulajdonságát.

 

Milyen a vákuummatrac?

Fontos megjegyezni, hogy egy vákuummatrac a matracok között önmagában se nem jó, se nem rossz

jelző, csupán egy csomagolástechnika. A matracok minőségét -így a vákuummatracok minőségét is- a

felhasznált alapanyagok fajsúlya, tisztasága és minősége fogja jelenteni.

Címkék

matrac, olcsó matrac, matrac akció, matrac olcsón, matrac ingyen szállítás, vákuummatrac, hideghab matrac, gyerekmatrac, Best Dream akció, Bestdream

matracok, Best Dream matrac rendelés, Best Dream rendelés, Olcsó vákuum matrac, best dream, best dream matrac, best dream vákuummatrac,

hideghab, best dream natural vákuummatrac, best dream natural, best dream hideghab, best dream hideghab matrac, best dream natural hideghab

matrac, 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                             oldal 3 / 3

http://www.tcpdf.org

