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Žepkasto vzmetenje, snemljiva in pralna prevleka, spominska pena
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Za vse , ki se zavedajo pomembnosti dobrega spanca. Za
tiste, ki želijo spati na čisti postelji in potrebujejo zračno
ležišče. Za tiste, ki želijo toplo posteljo pozimi in svežo poleti.
Zaradi odlične spominske pene je to vzmetnica, ki nudi
prijetno spanje, ne glede na to, v kakšnem položaju spite.
SPOMINSKA PENA

Vzmetnica ima 7-consko žepkasto vzmetenje in nudi odlično udobje zaradi prilagodljive spominske pene. Žepkaste
vzmeti delujejo neodvisno druga od druge in se zato lahko
natančno prilagajajo obliki vašega telesa. Za večjo učin-

SNEMLJIVA IN
PRALNA PREOBLEKA Z
ZADRGO, LAHKO SE
STROJNO SUŠI

kovitost ima snemljivo in pralno ležalno blazino iz blaga
SILVER CARE z OEKO-TEX certifikatom.

Notranja zaščitna 3D zračna

prevleka z zadrgo preprečuje

direkten stik z materiali oboda.

Omogoča maksimalen pretok in

kroženje zraka v ležišču. Ležišče

je zato stalno suho in ni pogojev

za pojav kondenza, plesni in
neprijetnih vonjav.

Snemljiva in pralna (40 ˚C)

ŽEPKASTO
VZMETENJE

Memory spominska pena 3 cm
omehča ležalno površino in se

prav v vseh stičnih točkah prilagaja
oblikam telesa ter nudi prijeten
občutek mehkega udobja.

7 CON UDOBJA

prevleka. Sušenje strojno na

programu za občutljivo perilo.

Ag

Možno je prati samo polovico
prevleke, drugi del ostane na

PROTIALERGIJSKO
BLAGO PREOBLEKE
SILVER

vzmetnici, da je lahko ta stalno v
uporabi.

PROTIALERGIJSKO
ZRAČNO POLNILO
TERMOFIL *
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RAZLIČNE TRDOTE

in notranjo peno je

Protialergijsko blago

Silver je izredno

visoke kakovosti in ima

certifikat OEKO-TEX.

Poliuretanska pena

omehča ležalno površino in

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

protialergijsko zračno
polnilo termofil +

7-consko žepkasto
vzmetenje

(cca 270 vzmeti/m 2) nudi

telesu dobro oporo. Vzmeti

med seboj niso povezane. Na

izolacijsko povezovalna

obremenitve reagirajo samo

direktnega stika telesa s

prilagajajo obliki telesa.

zračna tkanina. Tako ni

poliuretansko peno. Plasti
so med seboj sešite.

obremenjene vzmeti, ki se

* Podrobnejši opi s na straneh 1 8, 1 9

Med zunanjim blagom

VIŠINA
VZMETNICE
22 cm

OJAČAN OBOD IZ
PROFILIRANE PENE

