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Amore

Productbeschrijving
Deze matras heeft een pocketveren interieur (kern) de stalen veren zijn individueel
verpakt in zakjes en zijn in de midden aan elkaar verbonden zodat iedere veer
afzonderlijk het lichaam kan ondersteunen. De kern heeft een 7 zone indeling met
ca 295 veren p.m2 Het veren pakket is speciaal ontwikkeld om een mindere
progressieve druk te genereren. Het matras wordt over het algemeen als soepeler
ervaren ten opzichte van traditionele pockets. Dit komt door de toepassing van een
lagere veer in combinatie met een hogere afdeklaag van 5 cm.

Specificaties
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Deze matras heeft een pocketveren interieur (kern) de stalen veren zijn individueel
verpaktin zakjes en zijn in de midden aan elkaar verbonden zodat iedere veer
afzonderlijk het lichaam kan ondersteunen. De kern heeft een 7 zone indeling met
ca 295 veren p.m2 Het veren pakket is speciaal ontwikkeld om een mindere
progressieve druk te genereren. Het matras wordt over het algemeen als soepeler
ervaren ten opzichte van traditionele pockets. Dit komt door de toepassing van een
lagere veer in combinatie met een hogere afdeklaag van 5 cm.

Producteigenschappen
- matras-breedte: 070, 080, 090, 100, 120, 130, 140, 160, 180
- matras-lengte: 200, 210, 220
- matras-hardheid: Normaal, Stevig
- matras-kern: Pocket 300/10
- matras-aantal-zones: 7
- matras-afdeklaag: 5 cm HR45
- matras-dikte kern (incl. afdeklaag): 20 cm.
- matras-hoes: Dubbeldoek Aegis
- matras-hoogte totaal (ca.): 23 cm.
- matras-conformiteit: *** (3 van 6)
- matras-slaapklimaat: ***** (5 van 6)
- matras-ondersteuning: **** (4 van 6)
- prijscategorie (90x200): van € 500.00 tot € 599.00
- Bijzonderheden:: Deze matras is 1-zijdig beslaapbaar
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