KVALITNÍ SNÍMATELNÉ POTAHY DĚLITELNÉ NA 2 POLOVINY

Adaptic

praní na 60°C, vysoce elastický pružný potah,
který podporuje optimální funkci matrace

Matrace pro Váš zdravý spánek
Matrace USNU Perfect poskytují vysokou kvalitu materiálu a zpracování. Disponují
variabilním nastavením do měkčí nebo tvrdší varianty. Vybírat můžete z několika
výšek matrace. Matrace USNU Perfect jsou vyrobeny z prvotřídních značkových
pěn VitalPUR a Orthocell nebo latexové pěny. Všechny pěny mají mezinárodní
certiﬁkaci Öko-tex Standard 100, která garantuje materiály bez škodlivých látek.
Každá matrace USNU Perfect je speciálně navržena pro určitou skupinu
uživatelů, a tak ručíme za její “VHODNOST“.
Provedení matrací USNU Comfort zajišťuje výtečné provzdušnění
a maximální hygienu lůžka.

České výrobky

Materiály nejvyšší
kvality

Certiﬁkovaný
prodejce

www.usnu.cz

Váš prodejce:

Bez škodlivých
látek

Matrace
USNU Perfect

XANTHE

XANTHE
Nejlepší matrace z nabídky USNU Perfect
pro Váš jedinečný odpočinek a relaxaci.
Matrace Xanthe vyniká unikátními vlastnostmi pěny Orthocell 50 kg/m3, která poskytuje speciﬁckou
plošnou bodovou podpěru. Tato schopnost skvěle odlehčuje tlak při ležení a dokonale se přizpůsobí
postavě uživatele. Tělo je tak ve správné přirozené poloze. Výsledkem je úleva od bolesti zad a celková
regenerace.

Výběr Matrace XANTHE je sázkou na jistotu. Dopřeje Vám příjemný a velmi pohodlný spánek,
který je nedílnou součástí péče o zdraví. Garantujeme, že investice se stane potěšením.

Měkčí strana matrace
(lehací plocha)
Orthocell

Tvrdší strana matrace
Duren

Matrace se dokonale přizpůsobí tělu.

Soft

Medium

Hard

Matrace XANTHE je vyrobena ze dvou typů pěn (ORTHOCELL SOFT a MEDIUM) v kombinaci s pevnou
základní vrstvou ze značkové pěny DUREN. Objemová hustota pěn ORTHOCELL 50 kg/m3 a 40 kg/m3
pěny DUREN zajistí zvýšenou odolnost a dlouhou životnost matrace. Otevřená struktura pěn
ORTHOCELL a DUREN se stará o dostatečný odvod vlhkosti a vysokou hygienu celého lůžka.

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):
20 CM, 24 CM

- ZVÝŠENÝ ODVOD VLHKOSTI PĚNY ORTHOCELL

- DOKONALÉ PŘIZPŮSOBENÍ MATRACE
POSTAVĚ UŽIVATELE

- POUŽITÍ PĚN NEJVYŠŠÍ KVALITY

- VYJÍMEČNÝ KOMFORT POVRCHU MATRACE

- NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE PODLE VÁHY
UŽIVATELE DO 3 VARIANT TUHOSTI:

Soft - Vhodné pro uživatele 50 - 85 kg
Medium - Vhodné pro uživatele 50 - 120 kg

- KVALITNÍ SNÍMATELNÝ POTAH ADAPTIC
DĚLITELNÝ NA 2 POLOVINY
- VHODNÝ PODKLAD: DŘEVĚNÝ,
NEBO LAMELOVÝ ROŠT

Hard - Vhodné pro uživatele 50 - 150 kg

7

let

Antialergenní matrace

Prodloužená
záruka.

Matrace jsou vhodné pro všechny
alergiky, astmatiky a uživatele
s citlivou pokožkou.

Vhodnost matrace
Nastavení tvrdosti matrace
podle váhy uživatele.

Certiﬁkát OEKO-TEX

Certiﬁkát Kvality USNU

Zaručující nepřítomnost zdraví
škodlivých látek v matraci.

Zaručující nejvyšší kvalitu použitého
materiálu k výrobě matrace.

