
MATERAC KIESZENIOWY HEVEA REHABOX VISCO LATEX

GRUPA WIEKOWA: b.o.

BUDOWA: nowoczesne, najwyższej jakości lekkie sprężyny kieszeniowe – wysokości 12 cm – drut
DIN E 10270 z przekładką z tkaniny polimerowej, wykończony
ramką stalową. Formatki sprężynowe kieszeniowe 7 stref, 252
sprężyny/m2. Każda pojedyncza sprężyna zapakowana jest w
odrębną kieszonkę z wytrzymałej i oddychającej tkaniny.
Opakowanie każdej pojedynczej sprężyny w materiał
gwarantuje niemal bezgłośną pracę. Kieszenie zapewniają
punktową elastyczność całego materaca, co nadaje mu
właściwości rehabilitacyjne. Każda sprężyna pracuje niezależnie

dając optymalne podparcie w miejscu nacisku. Formatka kieszeniowa zamknięta jest w
oddychającym kasetonie z pianki wysoko elastycznej, co zdecydowanie zwiększa
komfort użytkowania i wypoczynku. Zastosowanie obustronne warstw wysokiej jakości
pianek o dużej gęstości oraz gr. 3cm, zwiększa powierzchnię podparcia ciała
użytkownika, dzięki czemu ciężar rozkłada się równomiernie na każdej z 7 stref
twardości materaca. Wydłuża to realny czas użytkowania produktu zapewniając

jednocześnie odpowiednią wymianę powietrza wewnątrz całego
materaca. Materac jednostronnie obłożony warstwą pianki
lateksowej BLUE OCEAN z granulkami silkonu - grubości 3 cm
oraz jednostronnie pianką termoelastyczną VISCO – 5 cm.
Lateks zapewnia elastyczność punktową materaca, absorbuje
wilgoć i przyspiesza wymianę powietrza – regulując
mikroklimat i gwarantując antyalergiczność całego produktu.

Pianka VISCO idealnie dopasowuje się do ciała pod wpływem absorbowanego ciepła,
zmniejsza napięcia mięśni, ułatwia prawidłowe ukrwienie miejsc największego nacisku
na materac podczas wypoczynku lub snu. Dzięki zastosowaniu obydwu pianek po
przeciwległych stronach materaca uzyskujemy naturalne środowisko dwusezonowe lato
(lateks) – zima (visco). Pokrowiec wewnętrzny z membrany pełni funkcję higieniczną.
Grubo pikowany pokrowiec można swobodnie zdjąć (taśma suwakowa z 3 stron).
Zaleca się pranie w temp. 60C. 
Dzianina pokrowca: NATURAL CARE AEGIS (gramatura 300g)  bawełna/poliester,
pikowana antyalergiczną włókniną klimatyzowaną o gramaturze 300g. Pokrowiec za
dopłatą dostępny z paskiem klimaband 3D (biało-szary, 10 cm). Inne wzory dzianin za
dopłatą wg cennika: TENCEL SILKY FEELING wiskoza/poliester, ALOE GREEN
POWER wiskoza/poliester, CASHMERE BEAUTY kaszmir/wiskoza/poliester. W
standardzie pasek klimaband 3D (biało-szary, 10 cm). Dzianiny z certyfikatem Eko-
Tex Standard 100. Waga materaca od 14 kg (80/200 cm) – do 30 kg (180/200).
Wysokość materaca około 29 cm.

ZASTOSOWANIE: łóżka i sypialnie, waga użytkownika bez ograniczeń.            

GWARANCJA: 2 lata na produkt.                                                        
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UWAGI: materac średnio-twardy H2, dwustronny, lato-zima, antyalergiczny. Brak 
możliwości wykonania rozmiarów nietypowych. Zalecany stelaż elastyczny o rozstawie 
szczebelków 3-5 cm – bez regulacji zagłówka i podnóżka. Rekomendowany stelaż 
Hevea Standard. Realizacja do 7 dni. PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY OD DNIA 
18-09-2017.

Kody produktu i ceny detaliczne pln:

POKROWIEC AEGIS NATURAL CARE*

HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 80/200 590160210715 1408
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 90/200 590160210716 1504
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 140/200 590160210717 2107
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 160/200 590160210718 2412
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 180/200 590160210719 2616

POKROWCE: TENCEL SILKY FEELING, ALOE GREEN POWER, CASHMERE BEAUTY

HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 80/200 590160210715 SF/AG/CB 1473
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 90/200 590160210716 SF/AG/CB 1569
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 140/200 590160210717 SF/AG/CB 2197
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 160/200 590160210718 SF/AG/CB 2502
HEVEA REHABOX VISCO LATEKS 180/200 590160210719 SF/AG/CB 2706

*cena pokrowca bez paska klimaband 3D
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