... omdat een goede dag 's nachts begint.

S 19 Koudschuim-matras

• Koudschuim-kern die zich soepel aan het lichaam aanpast met speciale
comfortzones voor nog meer ligcomfort
• Druk ontlastende ondersteuning van de wervelkolom dankzij de ingesneden
structuur voor een goede nachtrust
• Matrashoogte ca. 22 cm
• 3 verschillende matras hardheden voor nog meer individuele aanpassingen
• Temperatuur – en vochtregulerend vermogen, huidvriendelijke matrashoes
• Onderhoudsvriendelijk dankzij de afneembare, wasbare of reinigbare hoezen
• Made in Germany
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S 19 Koudschuim-matras

De Selecta S19 matras met een HR-koudschuim is met zijn spraakmakende
oppervlakte structuur uiterst geschikt zich aan te passen aan uw lichaam.
Geïntegreerde lichaamscomfortzones bieden een zeer gebalanceerde verhouding
tussen steun en ruimte. Door zijn hoogte biedt de matras u extra comfort.

Selecta matrashoezen voelen
zijdezacht aan en zijn bijzonder elastisch. Ze zorgen voor
een optimale vochtregulatie.
Wa s b a r e h o e s
Afwerking border S861
• Stevige dubbeljersey,
59% polyester, 41% viscose
• Doorstikt met ca. 400 g/m²
klimaat regulerende vezels
• Ritssluiting rondom
• Afneembare hoes
• Wasbaar op 60 °C
Wo l l e n h o e s
Afwerking border S161
• Stevige dubbeljersey,
59% polyester, 41% viscose
• Doorstikt met ca. 500 g/m²
scheerwol en ca. 200 g/m²
klimaat regulerende vezels
• Ritssluiting rondom
• Afneembare hoes
• Reinigbaar

Kern
• Bijzonder elastische kern van
hoogwaardig HR-koudschuim
met een dichtheid von 50 kg/m³
• Verdeeld in 7 verschillende,
op het lichaam afgestemde
functiezones
• Speciale comfortzone voor de
schouders, geïntergreerde
ondersteuning van de lendenwervels en ingebouwde zone
voor de enkels
• De ventilatiekanalen in de
lengte en breedte zorgen voor
een zeer goede ventilatie
• Kernhoogte ca. 19 cm
Hoogte met hoes ca. 22 cm
• Stevigheid: soft, medium, stevig

Stevigheidsadvies
Lichaamslengte in cm
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Lichaamsgewicht
in kg
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soft

soft

soft

soft

soft

50-60

soft

soft

soft

soft

soft

60-70

soft

medium

medium

medium

soft

70-80

stevig

medium

medium

medium

medium

80-90

stevig

stevig

stevig

stevig

medium

boven 90

stevig

stevig

stevig

stevig

stevig

Selecta Matratzen GmbH, Ulrichstraße 102, 72116 Mössingen, Duitsland, selecta-matrassen.nl

