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Môj tip na krásu?

Zdravý spánok
Antialergénne matrace zo studenej peny

Oddych pre alergikov!

Dobrou hygienou lôžka k lepšej kvalite života! Človek strávi tretinu svojho života v posteli. Pritom
najčastejším spúšťačom alergií sú v interiéroch roztoče v prachu z domácnosti a po precitlivenosti
na peľ sú všeobecne najčastejšou príčinou alergií.
Stavte aj vy na:

Rozhodujúce výhody:

y A
 ntimikrobiálny a vysoko antialergénny účinok!
Potvrdený medzinárodne uznávanými testovacími metódami

Sortiment matracov elastogen v sebe spája inovácie a modernú technológiu s osvedčenými výhodami, ako je ergonomicky správna opora,
optimálne odľahčenie a luxusný komfort pri ležaní.

y V
 eľmi dobrá znášanlivosť s pokožkou
Bez insekticídov a ekologicky neškodný pre ľudský organizmus
y Neutralizácia zápachov
y V
 ýborná priepustnosť vzduchu
Suchá spacia klíma zabraňuje vzniku prostredia
pre roztoče v prachu z domácnosti

PRÉMIOVÝ POŤAH EASY-CLEAN Z KVALITNEJ VISKÓZY
 hodný pre alergikov a citlivú pokožku!
V
Testovaný spoločnosťou Hohenstein!
Kvalitný, klímu regulujúci prémiový poťah
(400 g/m²) z KVALITNEJ VISKÓZY, prešívaný
klimatickým vláknom (350 g/m²). Textilná páska
»AIR-FRESH« na dosiahnutie maximálnej priedušnosti.
Odoberateľný poťah, prispôsobený na rozdelenie a
Šetrné k pokožke,
pranie v práčke pri teplote do 60 °C.
Vhodné pre alergikov,
Ú inné proti rozto om

5 JAHRE
SONDERGARANTIE

5-RO NÁ ŠPECIÁLNA ZÁRUKA

ALLERGY

GERUCHS

OCHRANA PRED ALERGIAMI

NEUTRALIZÁCIA PACHOV

PROTECT

NEUTRALISIEREND

Elastogen 590 H1, H2 & H3
JADRO
- 1 5-centimetrové nosné jadro zo studenej peny elastogen
- 3D technika rezu na maximálne odľahčenie
- integrované ramenné prvky zaručujú optimálnu hĺbku zapadnutia
- integrované lordózové prvky ponúkajú telu aj pri polohe na chrbte
ergonomicky správnu oporu
- 4 nezávisle od seba pôsobiace prvky v panvovej oblasti zabezpečujú
aktívnu opornú funkciu v každej polohe
- trikotový základný poťah
Celková výška: cca 23 cm

5-CENTIMETROVÁ HYPERJEMNÁ
PODLOŽKA ZO STUDENEJ PENY
pre luxusný pocit pri ležaní bez otláčania
POŤAH
PRÉMIOVÝ POŤAH EASY-CLEAN Z KVALITNEJ VISKÓZY

Elastogen 550 H1, H2 & H3
JADRO
- 1 8-centimetrové jadro zo studenej peny elastogen
- 3D technika rezu na maximálne odľahčenie
- integrované ramenné prvky zaručujú optimálnu hĺbku zapadnutia
- integrované lordózové prvky ponúkajú telu aj pri polohe na chrbte
ergonomicky správnu oporu
- 4 nezávisle od seba pôsobiace prvky v panvovej oblasti zabezpečujú
aktívnu opornú funkciu v každej polohe
- trikotový základný poťah

Celková výška: cca 21 cm

POŤAH
PRÉMIOVÝ POŤAH EASY-CLEAN Z KVALITNEJ VISKÓZY

Elastogen 530 H1, H2 & H3
JADRO
- 1 6-centimetrové jadro zo studenej peny elastogen
- 3D technika rezu na maximálne odľahčenie
- integrované ramenné prvky zaručujú optimálnu hĺbku zapadnutia
- integrované lordózové prvky ponúkajú telu ergonomicky správnu
oporu aj pri polohe na chrbte
- trikotový základný poťah

Celková výška: cca 19 cm

POŤAH
PPRÉMIOVÝ POŤAH EASY-CLEAN Z KVALITNEJ VISKÓZY

Elastogen 500 H1, H2 & H3
JADRO
- 1 6-centimetrové 7-zónové jadro zo studenej peny elastogen
- 3D technika rezu na maximálne odľahčenie
- integrované vetracie kanály zaručujú vyváženú teplotu
- trikotový základný poťah
Celková výška: cca 19 cm

POŤAH
PRÉMIOVÝ POŤAH EASY-CLEAN Z KVALITNEJ VISKÓZY

Náš odborný predajca vám rád poradí
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Elastica Matratzen-Schaumstoffe-Zubehör Gesellschaft m. b. H.
Kellau 153 · 5431 Kuchl bei Salzburg · Austria
Tel. +43/ (0) 62 44 / 33 63-0 · Fax +43/ (0) 62 44 / 33 63-39
office@elastica.at · www.elastica.at
Stupeň tvrdosti: H1 = superpružný | H2 = stredne pevný | H3 = pevný

