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

S4 Koudschuim-matras

• Koudschuim-kern met hoge puntelasticiteit die zich soepel
aan het lichaam aanpast
• Op het lichaam afgestemde zones voor de juiste ondersteuning
• Uitstekend ligcomfort dankzij toepassing van de beproefde blokstructuur
• Temperatuur- en vochtregulerend vermogen
• Onderhoudsvriendelijk dankzij de afneembare, wasbare of reinigbare hoezen
• Made in Germany
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De kern van de S4 past zich dankzij het speciale oppervlakteprof iel over de lengte en de breedte bijzonder
gemakkelijk aan uw lichaam aan en is bovendien zeer
comfortabel. Hét matras voor de veeleisende slaper.

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 rondom S860
• 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 rondom S160
• 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
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• Het lengte- en dwarsprofiel
zorgen voor een goede ventilatie
• Hoogte van de kern ca. 14 cm,
hoogte incl. hoes ca. 17 cm
• Stevigheid: soft, medium, stevig

De ventilatiekanalen in de
lengte en breedte zorgen voor
een uitstekende ventilatie van
de matras, waardoor vocht
optimaal kan worden afgevoerd
(een mens verliest gemiddeld
0,5 l vocht in zijn/haar slaap).

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

Technische wijzigingen voorbehouden. Selecta is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten en andere fouten. roener-design.de
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