SÁRA
Spirit

Ortopedická lamelová
matrace SÁRA Spirit
je vyrobena z kvalitních zdravotně nezávadných
materiálů. Je velmi komfortní díky správnému podepření
těla při spánku a díky dokonalému odvádění tělesné
vlhkosti. Tvrdost či měkkost matrace lze nastavit dle váhové
kategorie uživatele i v průběhu používání matrace.
Potah SYNCHRONIC je kvalitou, která odpovídá
extrémně jemné viskozitě a praktičnosti díky jejímu
složení. Vlákna potahu se skládají ze směsi lycry, polyesteru,
polyvisconu dávájí tkanině jedinečný vzhled.

Jedinečný vzhled
a neuvěřitelná
měkkost.
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Synchronic

SÁRA Spirit Synchronic
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Jednoduché
zvýšení matrace

Snímatelný
pratelný potah

3
Pružný lamelový
rošt

1.

je praktická pro své uživatele především díky snímatelnému hornímu

2.

pratelnému potahu. Součástí matrace jsou čtyři rukojeti pro komfortní
manipulaci. SÁRA Spirit je navržena pro jednoduché navýšení celkové
výšky matrace ze 17 na 22 cm připnutím zipového proužku a přidáním
roznášecí vrstvy.

Celková výška:

3.

17cm nebo 22 cm
podle vybrané roznášecí vrstvy

Váhové
kategorie

do 60 kg

60 -- 80 kg

80 --110 kg

nad110 kg
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VOLBA
VÁHOVÉ
KATEGORIE

OBNOVITELNÁ
ŽIVOTNOST
MATRACE

SNÍMATELNÝ
POTAH

ZÁRUKY

NAVÝŠENÍ
PŘIPNUTÍM
ZIP. PROUŽKU

SPRÁVNÁ
PODPORA
TĚLA

ZDRAVOTNĚ
NEZÁVADNÉ
MATERIÁLY

PRODYŠNÁ
MATRACE

4.
Čtyři rukojeti
pro ještě lepší
manipulaci
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Roznášecí
vrstvy

6b
6a
Ramení a kyčelní
změkčení

Podélné nosníky
z PUR pěny

5.
6.

(a,b)

Možnost navýšit celkovou výšku
matrace ze 17 na 22 cm díky připnutí
zipového proužku a doplněním 5 cm
ERGOFLEX pěny (modrá pěna).
Snímatelný potah SYNCHRONIC
dobře absorbuje vlhkost, je prodyšný
a odolný. Obsahuje vlákno lycry,
polyesteru a polyvisconu.
Jádro ortopedických matrací tvoří
PRUŽNÝ LAMELOVÝ ROŠT
uschovaný uvnitř matrace.
Součástí matrace jsou také čtyři rukojeti
pro komfortní manipulaci.
Roznášecí vrstva zajišťuje rovnoměrné
rozložení váhy těla bez bodových tlaků,
což je nezbytné pro správný krevní
oběh.
3 podélné nosníky z PUR pěny určují
tvrdost a váhovou kategorii matrace.
Jsou snadno vyměnitelné.

