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Sealy Hybrid Classic luxus matrac

Méretek

80*200cm: 399000 Ft Akciós ár: 339000 Ft

90*200cm: 399000 Ft Akciós ár: 349000 Ft

140*200cm: 599000 Ft Akciós ár: 519000 Ft

160x200cm: 619000 Ft Akciós ár: 539000 Ft

180*200cm: 629900 Ft Akciós ár: 599000 Ft

200*200cm: 799000 Ft Akciós ár: 699000 Ft

Rövid leírás

Sealy Hybrid Classic matrac különleges technológiával készült zsákrugós memoryfoam hybrid matrac

valóban minden képzeletet felülmúl, amit a luxus kategóriában elvárnánk. A teljesen új technológiával

kidolgozott 29 cm magas Hybrid Classic matrac ötvözi az Ön igényének megfelelően kialakított luxust

és a legmodernebb alváskultúrának megfelelő éjszakai kényelmet! Hűsítő alvásklíma, pontos

alátámasztás, tökéletes süppedés és kiváló pontrugalmasság! Az újgenerációs táskarugós matrac,

amely forradalmasította a rugós matracokról kialakult elképzeléseinket! A titánium ötvözetű rugózat

súlytalanul...

Részletes leírás:

A TERMÉK IDEIGLENESEN NEM RENDELHETŐ!
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alátámasztás, tökéletes süppedés és kiváló pontrugalmasság! Az újgenerációs táskarugós matrac,

amely forradalmasította a rugós matracokról kialakult elképzeléseinket!

Mitől olyan különleges a rugórendszer, hogyan lehetséges ilyen típusú rugózást létrehozni? Egyszerű: a

titánium ötvözetű rugózat súlytalanul és zajtalanul, teljesen önállóan és strapabíróan funkcionál,

méghozzá egy mély alátámasztó rendszert alkotva. Ez az ún. Apex HS titánium ötvözetű táskarugózat

ultra-alkalmazkodó rendszerével, a tökéletes formakövető alátámasztás mellett az áthullámzást is

megszünteti, így Ön nem zavarja mozgásával partnerét. A titanium rugózat mellett szót érdemel a hűs

érzetet biztosító komfort memória gél. Ez az ún. OptiCool Gél Memory Hab sokkal hatékonyabb, mint a

standard gél-memory rendszerek, mert sokkal jobb a hőelvezetése, így Ön télen kellemesen melegnek,

míg nyáron frissítően hűvösnek érzékeli majd matracát. A keresztirányú Gel Core Support Center

(Központi matracmag gél), mely a matrac közepénél helyezkedik el, a matracot érő legnagyobb

terhelést fogadva a minél optimálisabb, megerősített alátámasztást teszi lehetővé. Ez a gélanyag

tulajdonképpen az OptiCool gél keményebb változata, ami a tökéletesebb alátámasztás mellett a

matrac minél hosszabb élettartamáról is gondoskodik. A Solid Edge HD System megerősítést nyújt a

matrac oldalainak, növeli azok feszességét, így elkerülve az eldeformálódást. Erre azért van szükség,

mert enélkül az egyféle pozíció, a matracot éveken át mindig egy adott ponton érő nyomás miatt

bekövetkezhetne némi deformáció. Így azonban elkerülhető! A matrac huzata ún. ForeverFlex Fabric

speciális huzat, egy szintén teljesen új és modern anyag, lenyűgöző modern tulajdonságokkal,

melyekkel fokozza a testátölelő érzetet és a maximális komfortot használójának. Puha, lágy tapintású,

kifogástalanul szellőzik és vezeti el a nedvességet, antibakteriális és távol tartja a nemkívánatos

mikroorganizmusokat. Allergiásoknak kifejezetten előnyös!
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