ŽEPKASTO VZMETENJE – PROGRAM DREAM SILVER
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OPORA:
1 - 7 consko žepkasto vzmetenje nudi dobro oporo in
se na obremenitve povsem prilagaja oblikam telesa.
Reagirajo samo vzmeti, ki so obremenjene, ostale so v
mirovanju.

1
8
7-CONSKO
ŽEPKASTO
VZMETENJE

BOX
IZVEDBA

3

4

5

6

7

Pridržujemo si pravico manjših sprememb.

ZRAČNA TKANINA PO
CELOTNEM OBODU

ANTIALERGIJSKI

2 – Mehko iglana vata kot prva obloga na žepkastem
vzmetenju površinsko poveže vzmeti, ojača jedro in
izolira vzmetenje od ostalih polnil ležalne površine.
2 – 8 – 1 - Vzmetenje v BOX izvedbi - mehko iglana
vata (2) skupaj s profilirano peno na obodu (8) zapira
žepkasto jedro (1) v BOX škatlo.
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ANTIBAKTERIJSKI

8 - Pas profilirane pene na obodu ojača žepkasto
vzmetenje na robovih in preprečuje pretirano posedanje perifernih vzmeti. S tem je odpravljen neprijeten
občutek drsenja proti robu ležišča.

7-CONSKO ŽEPKASTO VZMETENJE

UDOBJE LEŽALNE POVRŠINE:
3 – Memory spominska pena h.3 cm pritrjena
na mehko iglano vato omehča ležalno površino in se prav v vseh stičnih točkah prilagodi oblikam telesa ter daje prijeten občutek
mehkega udobja.
3A – PN pena na drugi strani pritrjena na
mehko iglano vato omehča ležalno površino
in zmanjšuje pritisk jedra na telo ter daje
prijeten občutek udobja.
7 – 6 – 5 – 4 – Fiksna ležalna blazina – Blago
preobleke (7) je reliefno prešito s protialergijskim
polnilom termofil (6), mešanico bombažne vate (5) in
izolacijsko povezovalno 3D zračno tkanino (4) v fiksno
ležalno blazino. Ležalna blazina je prijetno mehka,
zračna in udobna. Prilagaja se oblikam telesa in daje
prijeten občutek svežine in mehkega udobja. Pozimi
nas prijetno greje.
9 – 3D zračna tkanina – Obod vzmetnice je v celoti
izdelan iz 3D zračne tkanine, ki omogoča dober pretok
in kroženje zraka v ležišču. S tem je omogočeno maksimalno odvajanje vloge iz ležišča. Zato je vzmetnica
stalno suha in ni pogojev za pojav kondenza, plesni in
neprijetnih vonjav.
10 – Ročaji (4x) iz 3D tkanine na obodu omogočajo
lažje obračanje vzmetnice.

DREAM SILVER MEMORY je vzmetnica s 7 conskim žepkastim vzmetenjem, udobno MEMORY ležalno
površino in maksimalnim pretokom in kroženjem zraka v ležišču. Je vzmetnica za vsestransko uporabo.
3D zračni trak po celotnem obodu vzmetnice, MEMORY spominska pena in SILVER CARE blago na ležalni
blazini zadovoljuje predvsem tiste, ki želijo spati dobro in zdravo na prilagodljivo mehki in udobni
MEMORY ležalni površini.
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