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

S e l e c t a Topper -progra mma

• Topper-matras met uitstekende lig eigenschappen
• Doorgestikt met klimavezels voor een optimale luchtcirculatie
• Gemakkelijk te hanteren en gering van gewicht
• Onderhoudsvriendelijk dankzij de wasbare hoes
• Made in Germany

De wasbare Comfort-topper is doorstikt met klimavezels en zorgt voor een behaaglijk
slaapklimaat. De topper is draai- en omkeerbaar en laat zich dankzij het lichte gewicht
gemakkelijk hanteren. De topper voldoet uiteraard aan de hoogste hygiënische eisen.
De Comfort-topper laat zich goed combineren met alle andere matrassen uit het Selectaprogramma en kan gemakkelijk boven op uw matras worden gelegd.

C o m f o r t To p p e r S 2 6 0
• Stevige dubbeljersey,
59% polyester, 41% viscose
• Doorstikt met ca. 400 g/m2
klimaat regulerende vezels
• Perfect afgestemd op het design en
materiaal van de Selecta-matrassen
• Wasbaar op 60 °C

S e l e c t a Topper-matras

ca. 8 cm hoog

Met een Topper-matras van Selecta profiteert u van optimale lig- en comforteigenschappen:
De hoogelastische koudschuimkern past zich perfect aan het lichaam aan en zorgt voor een
optimale ontspanning van de spieren. De wasbare jersey-hoes is doorstikt met klimavezels
en zorgt dankzij de uitstekende luchtcirculatie voor een behaaglijk slaapklimaat.
De Topper-matras laat zich goed combineren met de matrassen uit het Selecta-programma.
Het is eenvoudig te hanteren dankzij het geringe gewicht en laat zich gemakkelijk boven
op uw matras leggen.

Wa s b a r e h o e s
Rondom afgewerkt S890
• Stevige dubbeljersey,
59% polyester, 41% viscose
• Doorstikt met ca. 400 g/m2
klimaat regulerende vezels
• Ritssluiting rondom
• Afneembare hoes
• Wasbaar op 60 °C

Kern
• Matraskern van hoogelastisch
HR-koudschuim
• Golvend oppervlakprofiel voor
een goede luchtcirculatie
• Matrashoogte ca. 8 cm
• Comfort: soft

Selecta Matratzen GmbH, Ulrichstraße 102, 72116 Mössingen, Duitsland, selecta-matrassen.nl
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ca. 4 cm hoog

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

S e l e c t a Comfort-topper

