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Billerbeck San Remo Kókusz/ latex fedőmatraccal

Méretek

80*200cm: 281900 Ft

90*200cm: 281900 Ft

100*200cm: 309900 Ft

140*200cm: 401900 Ft

160*200cm: 441900 Ft

180*200cm: 495900 Ft

Rövid leírás

A Billerbeck San Remo matrac az exkluzív Dreamline kollekció egyik terméke. A Billerbeck San Remo

egy 9 zónás táskarugós fekvőfelület, amely az új fejlesztésű iker-élkeretes ZeroPure matracok prémium

változata, melynek gyártása során teljesen mellőzték a poliuretánt. A kiemelt komfortérzetért a

matraccal egybeépített topper felel. Amely az elegáns megjelenés mellett egy magasabb matracot is

biztosít azoknak a vásárlóknak, aki ezt a terméket szeretnék megvásárolni. A matrac elegáns és magas

megjelenése mellé 4 különböző tulajdonsággal rendelkező fedőmatrac réteggel rendelhető. Ezzel a saját

igényeinek megfelelően keményíthetjük vagy lágyíthatjuk a matrac fekvőfelületét. 

Részletes leírás:

 

A Billerbeck San Remo matrac az exkluzív Dreamline kollekció egyik terméke.

A Billerbeck San Remo egy 9 zónás táskarugós fekvőfelület, amely az új fejlesztésű iker-

élkeretes ZeroPure matracok prémium változata, melynek gyártása során teljesen mellőzték a

poliuretánt. A kiemelt komfortérzetért a matraccal egybeépített topper felel. Amely az elegáns

megjelenés mellett egy magasabb matracot is biztosít azoknak a vásárlóknak, aki ezt a terméket

szeretnék megvásárolni. A matrac elegáns és magas megjelenése mellé 4 különböző tulajdonsággal

rendelkező fedőmatrac réteggel rendelhető. Ezzel a saját igényeinek megfelelően keményíthetjük vagy
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lágyíthatjuk a matrac fekvőfelületét.

A matrac 26 cm magasságú, belső szerkezete 500 db/ m2 zsákrugókból áll. A Billerbeck San Remo

matrac huzata pamut/gyapjú szálbundával steppelt hurkolt kelme. A matrachoz tartozó fedőmatrac

réteg levehető, és igény esetén otthon körülmények között tisztítható.

A fedőmatrac, vagyis topper betétje négyféle anyag közül választhatja matracához az Ön igényeinek

megfelelőt:

· Öko SoftneSst + kókusz panel: az új fejlesztésnek köszönhetően teljesen elhagyja a matrac

szerkezetéből a PUR habot.

· Kókusz/ latex rétegezett panel: ötvözi a kókuszrost szerkezetének a kiváló lég- és

nedvességáteresztő képességét és egyesíti a latex rugalmasságával. Ezáltal stabilabb alátámasztást

nyújtó fekvőfelületet kapunk.

· Viszko-elasztikus habbal kiegészített Öko SoftneSst panel: memória habbal ellátott panel,

amely lágyabb alátámasztatást nyújt a hőre lágyuló képessége miatt.

Lószőr/ latex panel: természetes anyagokkal ellátott, kiemelkedően jó szellőző képességű és rugalmas

prémium alapanyagokból készülő topper réteg.
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