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Duality Allegro luxus zsákrugós matrac

Méretek

140*200cm: 335900 Ft Akciós ár: 279900 Ft

160*200cm: 359900 Ft Akciós ár: 299900 Ft

180*200cm: 395900 Ft Akciós ár: 329900 Ft

200*200cm: 419900 Ft Akciós ár: 349900 Ft

Rövid leírás

A Duality Allegro egy férfi-női oldalas matrac. A két oldal különböző keménységű így ideális az eltérő

komfortérzetet kedvelő párok számára. A Duality Allegro zsákrugós matrac komforthab rétege HR

habból készül ami jelenleg elérhető legjobb minőségű habalapanyag. A Duality Allegro luxus zsákrugós

matrac női oldala félkemény, kicsit lágyabb, oldalt fekve kényelmes felületet nyújt a zónásítás miatt. A

matrac deréktájon és a vállrésznél oldalt fekve nagyban hozzájárul a nyomáspontok kialakulásához,

Részletes leírás:

A Duality Allegro luxus zsákrugós matrac férfi/női oldalas matrac. A 25 cm vastagsággal rendelkező

zsákrugós matrac mindkét kényelmi réteg egy kiváló minőségű HR komforthab. A Duality Allegro luxus

zsákrugós matracban található rugók kiváló minőségű német acélrugókból készülnek. A Duality

matracban lévő HR hideghab alapanyag a többi Allegro matracban található habokhoz képest egy

magasabb kategóriás komforthab. A Duality Allegro luxus zsákrugós matracban lévő zsákrugók

egyenként felveszik a test vonalát a hideghab/komforthab kényelmi réteg pedig nagyban hozzájárul a

rugalmas dinamikus formakövetés biztosításához. A Duality Allegro luxus zsákrugós matrac női oldala

oldalt fekve nagyon kényelmes az ergonómiai zónáknak és a zsákrugók rugalmasságának köszönhetően

egy szélesebb vállú embernek is maximális kényelmet nyújt. Deréktájon és a vállrésznél oldalt fekve

nagyban hozzájárul a nyomáspontok kialakulásának megszüntetéséhez. A pihentető alvás egyik

legfontosabb hozzátartozó része az optimális vérkeringés. A Duality Allegro luxus zsákrugós matrac

keményebb (férfi oldal) háton fekve tökéletes, határozott alátámasztás nyújt, felveszi a test görbületeit.

Az Allegro Duality matrac rendelhető egyben kemény és egyben középkemény kivitelben is. A

gerincoszlop alátámasztásánál óriási szerepe van a kemény de formakövető komforthab kényelmi

rétegnek. A Duality Allegro luxus zsákrugós matracot ajánljuk kipróbálni mindenkinek aki jó
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alátámasztással rendelkező, kényelmes jó ár-érték arányú zsákrugós matracot keres. Duality Allegro

luxus zsákrugós matrac 10 év gyártói garanciával a hazai gyártású zsákrugós matracok csúcsa a

férfi/női oldalas kialakításnak köszönhetően.
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