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Mikro žepkasto vzmetenje
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Ultima vzmetnica je primerna za tiste, ki si želite najvišjo
kakovost, zdravo spanje in vrhunsko udobje. Spada v višji
kakovostni razred. Ob strani ima ročaje za lažji transport,
ki so praktični tudi pri menjavi posteljnine.
Ima mikro žepkasto vzmetenje. To pomeni, da se resnično natančno prilega vašemu telesu. Fiksna prevleka je
protialergijska. Izvlečki aloe vere v blagu delujejo protistresno, povečujejo koncentracijo in dobro počutje med
spanjem, hkrati pa skrbi za regeneracijo kože. Zbujamo
se spočiti in zbrani.
7-consko MICRO žepkasto vzmetenje
ima cca 542 vzmeti/m 2. Telesu daje

dobro oporo in se popolnoma prilagaja
vaši obliki. Na ležalni površini se stične

Med zunanjim blagom in notranjo

z običajnim žepkastim vzmetenjem (to

polnilo termofil + izolacijsko

točke s telesom podvojijo v primerjavi

peno je protialergijsko zračno

pomeni, da ima vaše telo boljšo oporo).

povezovalna zračna tkanina.

premera s povečanim številom navojev,

poliuretansko peno. Plasti so med

Mikro vzmeti so iz tanjše žice, manjšega

Tako ni direktnega stika telesa s

kar vzmetenju daje večjo elastičnost in

seboj sešite.

MICRO ŽEPKASTO
VZMETENJE

prilagodljivost.
7 CON UDOBJA

3D zračni trak na obodu omogoča

maksimalen pretok in kroženje zraka

v ležišču. Ležišče je zato stalno suho.

Ni pogojev za pojav kondenza, plesni
in neprijetnih vonjav.

PROTIALERGIJSKO
REGENERACIJSKO
BLAGO PREOBLEKE
ALOE VERA

PROTIALERGIJSKO
ZRAČNO POLNILO
TERMOFIL *

S

M
H

Poliuretanska pena

omehča ležalno površino in

zmanjšuje pritisk jedra na telo.
Blago Aloe Vera. Obdelano je z

izvlečki aloe vere, deluje protistresno
in pomaga pri regeneraciji kože.

Je izredne kakovosti. Ima cerifikat

OEKO-TEX, ki potrjuje, da ne vsebuje

delcev, ki bi škodili človeku in okolju.

* Podrobnejši opi s na straneh 1 8, 1 9

RAZLIČNE TRDOTE

VIŠINA
VZMETNICE
25 cm

OJAČAN OBOD IZ
PROFILIRANE PENE

