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

V8 Visco-matras

• Combi-kern voor een optimaal druk ontlastende werking om aangenaam diep
in weg te zakken. De HR-koudschuim laag met sojaolie zorgt voor de juiste
ondersteuning, de visco-elastische laag heeft een uitstekende puntelasticiteit.
• Optimale ventilatie door verticale openingen in de visco-laag en sleuven
in de matraskern in combinatie met het 3D breisel van de matrashoes.
• Op het lichaam afgestemde zones voor de juiste ondersteuning
• De nieuw ontwikkelde wasbare matrashoes maakt onderhoud heel eenvoudig
• Made in Germany

Visco
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optimale ventilatie

De combi kern met speciaal op het lichaam afgestemde zones zorgt dankzij de hoge kwaliteit
viscoschuim voor een uitstekende puntelasticiteit en druk-ontlasting. De 3D-constructie biedt
optimale ondersteuning, ventilatie en comfort. Door het geïntegreerde ventilatiesysteem met
verticale openingen in de visco-laag, sleuven in de matraskern en de speciale ventilatiestrook
in de matrashoes onstaat een aangenaam slaapklimaat.

Wa s b a r e h o e s
Afwerking rondom S485
• Slijtvaste dubbeljersey,
25% viscose, 74% polyester,
1% elastan
• Met geïntegreerde ventilatiestrook aan de zijkanten
• Afneembare hoes met twee
ritsen
• Wasbaar op 60 °C

Kern
• Combi-kern van hoogwaardig
HR-koudschuim met sojaolie
en een visco-elastische schuimlaag met een dichtheid van
85 kg/m3
• 3D-constructie, optimale
ventilatie dankzij de verticale
openingen in de visco-laag
en sleuven in de kern
• Verdeeld in 7 aan het lichaam
aangepaste functiezones
• Hoogte van de kern ca. 18 cm
Hoogte incl. hoes ca.19 cm
• Stevigheid: soft, medium, stevig

Stevigheidsadvies
Lichaamslengte in cm
onder 160 160-170
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Lichaamsgewicht
in kg
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Het gebruik van sojaolie
in matrassen is niet alleen milieuvriendelijk
(duurzame grondstof), het zorgt ook voor
een uitstekende materiaalkwaliteit qua
elasticiteit en duurzaamheid.

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

De visco-laag
past zich perfect aan de contouren van
het lichaam aan en neemt in slechts
enkele seconden weer zijn oorspronkelijke
vorm aan.

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

V8 Visco-matras

