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Link do produktu: https://www.calineczka.pl/sensillo-materacyk-memory-pianka-termoelastyczna-kokos-aloe-vera-dolozeczka-12060-cm-p-22464.html

Sensillo Materacyk MEMORY
Pianka Termoelastyczna-Kokos
ALOE VERA do łóżeczka 120×60
cm
Cena

131,60 zł

Cena poprzednia

151,60 zł

Numer katalogowy

Do łóżka 120/60cm

Kod producenta

SILLO-0120

Kod EAN

5902021524167

Producent

Sensillo

Opis produktu
Dwustronny, czterowarstwowy materac o grubości ok. 12cm to najnowocześniejszy produkt w ofercie firmy Sensillo,
wykorzystujący prawdziwie kosmiczną technologię. Pianka termoelastyczna/memory to zaawansowany rodzaj wkładu do
materacy. Pod wpływem temperatury dopasowuje się do kształtu ciała, jest antyalergiczna, posiada właściwości
rehabilitacyjne i ortopedyczne. Dwie warstwy z naturalnych sprasowanych włókien kokosowych usztywniają konstrukcję
materaca. Mata kokosowa nie przyswaja kurzu i zapewnia odpowiedni mikroklimat przy skórze dziecka. Jest przewiewna i nie
zatrzymuje cyrkulacji powietrza i wilgoci. Dodatkową miękkość i trwałość zapewniają 2 warstwy włókniny puszystej.
Zdejmowany pokrowiec wykonany z tkaniny Aloe Vera jest niezwykle delikatny w dotyku oraz posiada właściwości
antyalergiczne i antybakteryjne, można go prać w temperaturze 40°C.
Materacyk posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4769-73, ważną do 15.07.2018 r.

Materac MEMORY produkowany jest w Polsce.

Charakterystyka:

czterowarstwowy materac dziecięcy o wymiarach 120×60 cm
wypełnienie materaca stanowią pianka memory/termoelastyczna, dwie maty kokosowe otulone włókniną puszystą,
rozdzielone pianką poliuretanową
pianka memory/termoelastyczna pod wpływem temperatury dopasowuje się do kształtu ciała, jest antyalergiczna,
posiada właściwości rehabilitacyjne i ortopedyczne
pasuje do większości łóżeczek tradycyjnych i turystycznych
grubość 12 cm zapewnia komfortowy i spokojny sen
pokrowiec wykonany z tkaniny Aloe Vera o właściwościach antyalergicznych i antybakteryjnych
ekologiczny wkład materaca nie przyswaja kurzu i zapewnia odpowiedni mikroklimat przy skórze dziecka
pokrowiec materaca można zdjąć i wyprać
pokrowiec, pianka oraz mata kokosowa posiadają certyfikat TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA OEKO-TEX Standard 100
Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4769-73
Stronę materacyka z pianki termoelastycznej układamy do spania w momencie gdy dziecko ukończy 24 miesiące życia
wyprodukowano w Polsce
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