MERCURY
Ak máte radi pohodlie pamäťovej peny a ste fanúšik taštičkových pružín, tak toto je pre vás tá najlepšia voľba.
Pamäťová pena KLIMAPUR je prvá memory (pamäťová pena) pena, ktorej tvrdosť nie je závislá od teploty
miestnosti a teda poskytuje vysoký komfort pri spaní tak pri nižšej, ako aj pri vyššej teplote. Túto modernú
a naviac eco-friendly pamäťovú penu sme skombinovali s luxusnou taštičkovou pružinou, ktorá má
7 anatomických zón a 2000 pružiniek . Pre ešte väčší komfort matraca
sme na jednu stranu pridali platňu z prírodného latexovaného
kokosového vlákna. Vďaka tomu môžete vyberať
medzi tvrdšou a mäkšou stranou.

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Zloženie matraca (zhora nadol)
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je to špičková moderná ecofriendly memory pena s minimálnou citlivosťou na zmeny teplôt
prostredia, poskytuje optimálnu oporu pre chrbticu, rovnomerne rozkladá váhu ľudského
tela, je komfortná, ultra tichá a nedeformuje sa.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m
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Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

pevný drevený alebo
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
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rokov

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

záruka

7 zónová taštičková pružina SUPER MICROPOCKET S2000 7FYZIO, 14 cm

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

výška
matraca

27

cm

Prémiové pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu SUPER
MICROPOCKET, ktorá má až 1000 pružiniek na m2. V jadre matraca s rozmermi 200x100cm
sa tak nachádza až 2000 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou
tvrdosťou. Tento systém označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca je dosahovaná
použitím dvoch rozdielnych hrúbok drôtu. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 0,9/1,1mm.

tvrdosť

H3/H3,5
stredne / stredne
tvrdý

140
kg
nosnosť

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3
Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

DOSTUPNÉ POŤAHY

