Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για τους
επαγγελματίες, στο χώρο της φιλοξενίας

Anatomic 5

Ισορροπημένη
σκληρότητα
για
να
Εγγύηση αντικατάστασης
αναδεικνύεται η ανατομικότητα των πέντε
που χαρακτηρίζει προϊόντα
ζωνών ανάδρασης και να καλύπτεται μεγάλο
υψηλών προδιαγραφών και
εύρος σωματότυπων.
ποιότητας
Η επιφάνεια επαφής από επιλεγμένο μαλλί, για τη χειμερινή
πλευρά και βαμβάκι για την καλοκαιρινή και οι δύο με
στήριγμα από θερμική υποαλλεργική ίνα εγγυώνται μία
σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε εποχή. Το ύφασμα
με επεξεργασία Sanitized ® κατά των ακάρεων αποτελεί
ασπίδα προστασίας ενάντια στον πολλαπλασιασμό των
ακάρεων και της σκόνης .

Η ειδική
επιφάνεια με
μορφοποίηση
“Performance
Profile” σε 5
ζώνες
ανάδρασης εκτός
από
το γεγονός ότι
ασκεί ένα
ευχάριστο
μασάζ,
επιτρέπει μία
διαφοροποιημένη
επαφή σε κάθε
ζώνη
του σώματος,
διευκολύνοντας
τη χαλάρωση της
μυϊκής
μάζας και
βοηθάει στην
αποβολή του
στρες που
συσσωρεύεται
κατά τη διάρκεια
της ημέρας.

Ένας αναγεννητικός ύπνος εξαρτάται από παράγοντες που συχνά διαφέρουν από άτομο σε
άτομο, οπωσδήποτε όμως στη βάση υπάρχει πάντα ένα στρώμα ικανό να στηρίξει με τρόπο
δυναμικό τα διάφορα σημεία του σώματος. Τα ορθοπεδικά ελατήρια τύπου Bonnell, το
σύστημα περιμετρικής προστασίας Box Spring κατά του χαμηλώματος που απορροφούν
τις δυνάμεις και τις ροπές από το βάρος, χωρίς τις ανεπιθύμητες πακτώσεις από λάμες
και τσέρκια που τις επιστρέφουν στο ανθρώπινο σώμα, το μονωτικό στρώμα σε Isoflex
(απαλλαγμένο από χλωροφθοράνθρακες και B.H.T.), το κλιματιζόμενο γέμισμα και το
ύφασμα επένδυσης σε Policotton, με υφάδι από καθαρό βαμβάκι, επιβεβαιώνουν την
επερχόμενη ικανοποίηση αυτής της καθημερινής ανάγκης.
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν μόνο για ποσότητες άνω των 10 τεμαχίων.
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με την υπογραφή καλού ύπνου
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Ποτέ ένα απόλυτα ορθοπεδικό, αξιόπιστο στρώμα
δεν είχε τόσο χαμηλή τιμή

Jazz

Ισορροπημένη σκληρότητα για
να καλύπτεται μεγάλο εύρος
σωματότυπων .

Εγγύηση αντικατάστασης
που χαρακτηρίζει προϊόντα
υψηλών προδιαγραφών και
ποιότητας

Τα ορθοπεδικά
ελατήρια τύπου
Bonnell, το
σύστημα
περιμετρικής
προστασίας
Box Spring
κατά του
χαμηλώματος
και το
ενδιάμεσο
στρώμα
συγκράτησης
των ελατηρίων
αποτελούν την
καρδιά αυτού
του στρώματος
που είναι σε
θέση να
ικανοποιήσει
πολύπλοκες και
διαφορετικές
ανάγκες.

Η επιφάνεια επαφής από επιλεγμένο μαλλί, για τη χειμερινή
πλευρά και βαμβάκι για την καλοκαιρινή και οι δύο με
στήριγμα από θερμική υποαλλεργική ίνα εγγυώνται μία σωστή
ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε εποχή. Ακόμα αξίζει να
λάβουμε υπόψη ότι το ύφασμα επένδυσης ζακάρ έχει
κλιματιζόμενο γέμισμα περασμένο με διπλοβελονιά.

Ένας αναγεννητικός ύπνος εξαρτάται από παράγοντες που συχνά διαφέρουν από άτομο σε
άτομο, οπωσδήποτε όμως στη βάση υπάρχει πάντα ένα στρώμα ικανό να στηρίξει με τρόπο
δυναμικό τα διάφορα σημεία του σώματος. Τα ορθοπεδικά ελατήρια τύπου Bonnell και το
σύστημα περιμετρικής προστασίας Box Spring κατά του χαμηλώματος που απορροφούν
τις δυνάμεις και τις ροπές από το βάρος, χωρίς τις ανεπιθύμητες πακτώσεις από λάμες
και τσέρκια που τις επιστρέφουν στο ανθρώπινο σώμα, διασφαλίζουν έναν ποιοτικό ύπνο.
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Ύψος 18 εκατοστά . Μήκος 190/195
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με την υπογραφή καλού ύπνου
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