
wysokość +/- 30 cm

MATERAC O STATUSIE 
WYROBU MEDYCZNEGO

Gwarancja: do 10 lat na rdzeń*, 2 lata na pokrowiec materaca
*zarejestruj się i przedłuż gwarancję: https://mollyflex.pl/przedluzenie-gwarancji/
Szczegóły u sprzedawców w salonach i na stronie: www.mollyflex.pl 

materac

SAN REMO CLASSIC

Specjal Collectio
n lat przedłużonej

gwarancji*

do

Twardość materaca

miękki średni twardy

    Górna część pokrowca jest wykonana z tkaniny Cotton Strech - 100% bawełny certyfikowanej ICEA i Greenfirst certificate.
BUDOWA POKROWCA MATERACA:

2Wypełnienie pokrowca stanowi syntetyczne, antyalergiczne włókno o gramaturze 300 g/m , które zapewnia cyrkulację powietrza oraz nadaje 
niezwykłą sprężystość. Kolejną warstwą jest piana Polygel 25 mm, która delikatnie otula Twoje ciało dając uczucie niezwykłego komfortu. 
Wierzchnia część pokrowca składa się ze wzmocnionego materiału 3D wykonanego w 100% z syntetycznej, antyalergicznej tkaniny. Wzmocniona 
i przewiewna tkanina 3D gwarantuje wytrzymałość i zapewnia odpowiednią wentylację materaca.

 - wysokość sprężyn - 14 cm
 - ilość skręceń pojedynczej sprężyny - 6 
 - średnica drutu sprężyny strefa miękka - 1,8 mm

3
ź Wkład sprężynowy jest obudowany dwoma płytami pianki wysoko-elastycznej Polilattex firm o gęstości 30 kg/m . Każda płyta ma wysokość 4 cm

ź        Pocket spring 7 zones - wkład niezależnych sprężyn kieszeniowych - 7 stref twardości. 

3
ź Boki materaca są wykonane z nieodkształcalnej pianki Polilattex form 30 kg/m , grubość bocznych ścian piankowych wynosi 8 cm w każdym 
 miejscu po obwodzie mataraca

3 
ź Warstwa komfortowa to wymienialny topper wykonany z pianki Viscoelastic 45kg/m piramidal shape i moletowanej strukturze materiału.
 Wysokość toppera wynosi 37 mm

 - średnica sprężyny - 35 mm
 - średnica drutu sprężyny strefa twarda - 1,9 – 2,0 mm

BUDOWA WNĘTRZA MATERACA:

Cotton Strech 100% bawełna Włókno antybakteryjne Polilattex firm

Polilattex firm Polilattex firm

Alcantara

Tkanina 3D

Tkanina 3D Pocket spring 7zones 

lub

3Olmosoff (35 kg/m )
nadający sprężystość 
i zwiększający przewiewność materaca

Visco Elastic Piramiadal 
3Shape (45 kg/m ) 

nadający komfort

W ZESTAWIE +/- 3,7 cm wymienny topper w opcjach do wyboru




	Strona 1
	Strona 2

