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CRYSTAL 120 x 200 łóżko
kontynentalne pikowane

Opis produktu
Łóżko CRYSTAL 120x200 to połączenie wygody i oryginalnego stylu. Piękny zagłówek zdobiony przeszyciami i kryształkami
sprawią,
że wnętrze nabierze wyjątkowego charakteru. Łóżko jest propozycją zarówno do sypialni jak i pokoju nastolatki.
Całość podkreślają chromowane nóżki w stylu ludwikowskim. Kryształki dostępne w pięciu kolorach do wyboru: przezroczyste,
szare, brązowe, czarne lub tęczowe.
Wysoki komfort spania, łóżko wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz dbałość o wszystkie detale. Boki materacy obszyte są
tkaniną w kolorze łóżka.
Łóżko posiada pojemnik na pościel.

Cechy:
eleganckie łóżko z kryształkami
kryształki (guziki) dostępne w pięciu kolorach do wyboru
materac główny - materac piankowy (FOAM CLASIC). Obszycie góry materaca tkaniną antypoślizgową białą
zapobiegającą przesuwaniu się toppera.
łóżko posiada pojemnik na pościel
siłowniki sprężynowe ułatwiające podnoszenie pojemnika

Opcjonalnie:
materac główny - materac piankowy (FOAM CLASIC). Obszycie góry materaca tkaniną w kolorze boków
materac nawierzchniowy TOPPER z pianki T25 lub z pianki VISCO, która dopasowuje się do kształtu ciała
siłowniki gazowe
materac główny do wyboru: foam clasic, pocet clasic comfort, pocet coco comfort, multipocet lux slepp, multipocet lux
coco
TKANINY:
Cena dotyczy łóżka w tkaninie z pierwszej grupy cenowej. Do tkanin z drugiej grupy cenowej - dopłata.
Łóżko możemy wykonać z tkaniny powierzonej.

DO WYBORU DWIE STRONY ŁÓŻKA: ŁÓŻKO PRAWE LUB ŁÓŻKO LEWE
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MATERAC
Odpowiednio dobrany materac to gwarancja dobrego wypoczynku i snu. Do wyboru proponujemy pięć rodzajów wysokiej
jakości, wygodnych w użyciu materacy. Pełna specyfikacja w zakładce Materace opis.
FOAM CLASIC – materac piankowy. Stopień twardości H2.

POCET CLASIC COMFORT – zastosowano sprężyny spiralne ( 250 sprężyn na 1m2) o tej samej średnicy, które umieszczone
zostały w osobnej kieszonce. Materac pocetowy indywidualnie reaguje na nacisk, dzięki czemu użytkownik odczuwa komfort
wypoczynku spowodowany dostosowaniem się kieszeni do ciała. Twardość materaca H2.

POCET COCO COMFORT - zastosowano sprężyny spiralne ( 250 sprężyn na 1m2) o tej samej średnicy, które umieszczone
zostały w osobnej kieszonce. Materac pocetowy indywidualnie reaguje na nacisk, dzięki czemu użytkownik odczuwa komfort
wypoczynku spowodowany dostosowaniem się kieszeni do ciała. Mata kokosowa wpływa na zwiększenie twardości
powierzchni spania więc będzie to dobra propozycja dla osób, które preferują sen na nieco twardszym podłożu. Twardość
materaca H3.

MULTIPOCET LUX SLEEP– sprężyny kieszeniowe 528 sprężyn na 1m2, dzielą materac na 7 stref twardości. Sprężyny pracują
niezależnie od siebie, dlatego jest to idealne rozwiązanie dla osób różniących się wagą ciała, ponieważ materac nie ugina się
w stronę drugiej osoby. Twardość materaca H4.

MULTIPOCET LUX COCO sprężyny kieszeniowe 528 sprężyn na 1m2, dzielą materac na 7 stref twardości. Sprężyny pracują
niezależnie od siebie, dlatego jest to idealne rozwiązanie dla osób różniących się wagą ciała, ponieważ materac nie ugina się
w stronę drugiej osoby. Mata kokosowa wpływa na zwiększenie twardości powierzchni spania więc będzie to dobra propozycja
dla osób, które preferują sen na nieco twardszym podłożu. Twardość materaca H4 dla osób preferujących twardsze materace.
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