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

S5 Koudschuim-matras
met plantaardige oliën

• Zeer dynamische koudschuim-kern met een hoog
ondersteuningsvermogen door de toepassing van sojaolie
• Op het lichaam afgestemde zones voor de juiste ondersteuning
• Uitstekend ligcomfort dankzij de grote puntelasticiteit
• Temperatuur- en vochtregulerend vermogen
• Onderhoudsvriendelijk dankzij de afneembare,
wasbare of reinigbare hoezen
• Made in Germany

Soja
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S5 Koudschuim-matras met plantaardige oliën

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

Hoes rondom

Hoes border

De hoogdynamische kern van HR-koudschuim met bestanddelen
uit sojaolie beschikt over een uitstekende puntelasticiteit.
Een matras met een groot ondersteuningsvermogen.

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
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 rondom S160
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
• Elastische, hoogdynamische
kern van hoogwaardig HRkoudschuim geproduceerd met
sojaolie en met een dichtheid
van 50 kg/m3
• Verdeeld in 7 verschillende,
op het lichaam afgestemde
functiezones
• Versterkte middenzone
• Comfortzone voor de schouders
• De raatstructuur, verdeeld over
talloze kleine draagvlakken,
maakt de matras bijzonder
puntelastisch en zorgt voor
een uitstekend ligcomfort
• Oppervlakteprofiel met verticale
sleuven en een open materiaalstructuur voor een bijzonder
goede ventilatie
• Hoogte van de kern ca. 15 cm,
hoogte incl. hoes ca. 18 cm
• Stevigheid: soft, medium, stevig

Stevigheidsadvies
Lichaamslengte in cm
onder 160 160-170

170-180

180-190 boven 190

Lichaamsgewicht
in kg
onder 50
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Selecta Matratzen GmbH, Ulrichstraße 102, 72116 Mössingen, Duitsland, selecta-matrassen.nl

Het gebruik van sojaolie in matrassen is niet
alleen milieuvriendelijk (duurzame grondstof),
het zorgt ook voor een uitstekende materiaalkwaliteit qua elasticiteit en duurzaamheid.

