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INTARO A32 łóżko
kontynentalne 160x200 z
pojemnikiem

Opis produktu
Łóżko kontynentalne z pojemnikiem INTARO A32 160x200 to połączenie klasyki z nowoczesnością. Uwagę przyciąga
zagłowie, które zdobi taśma pinezkowa dostępna w pięciu kolorach do wyboru. Dla tych, którzy cenią sobie komfort i
elegancję jest to model warty polecenia. Staranność i wysoka jakość wykonania, to dodatkowe atuty mebla. Łóżko posiada
podstawę dzieloną na połowę - dwa oddzielne pojemniki na pościel obszyte tkaniną w kolorze łóżka. Pojemniki otwierane za
pomocą podnośników sprężynowych. Łóżko w standardzie z materacem piankowym (FOAM CLASIC). Obszycie góry materaca
tkaniną antypoślizgową białą zapobiegającą przesuwaniu się toppera. Boki materacy obszyte są tkaniną w kolorze łóżka.

Cechy:
eleganckie łóżko z zagłowiem, które zdobi taśma pinezkowa
materac główny - materac piankowy (FOAM CLASIC). Obszycie góry materaca tkaniną antypoślizgową białą
zapobiegającą przesuwaniu się toppera.
łóżko z pojemnikiem na pościel + siłowniki sprężynowe

Opcjonalnie:
materac nawierzchniowy TOPPER z pianki T25 lub z pianki VISCO, która dopasowuje się do kształtu ciała
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.

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

wygenerowano w programie shopGold

INTERTEL
ul. Wrocławska 91e
63-640 Bralin
tel. 602 740 680

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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