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

S18 Koudschuim-matras
blue. fresh. clean.

• Verkoelende zomer- en verwarmende winterkant
• Blauwe kant met verkoelende lyocell in meshlook voor optimale vochtregulatie
• Witte kant van een aangename dubbel jersey met een hoog knuffelgehalte
• De speciale matrasomranding en ventilatiekanalen in de kern zorgen voor
extra luchtcirculatie en een stabiele temperatuur
• Eenvoudig te hanteren dankzij het geringe gewicht en vier keerlussen
• Onderhoudsvriendelijk door de afzonderlijk afneembare en wasbare overtrekken
• Made in Germany

S18

Wij behouden ons technische wijzigingen voor. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten en vergissingen. M00408/180628

S18 Koudschuim-matras
blue. fresh. clean.

Lekker luchtig: De Selecta S18 koudschuimmatras. De blauwe kant bestaat uit
verkoelende lyocell en is ideaal voor in de zomer. De witte kant verwarmt 's winters
en heeft een zacht en aangenaam oppervlak met een hoog knuffelgehalte.

Selecta-overtrekken hebben een
zacht oppervlak en kunnen tegen
een stootje. De blauwe kant verkoelt
en biedt optimale temperatuuren vochtregulatie. De witte kant
bestaat uit een aangename dubbel
jersey met een hoog knuffelgehalte.
Wasbare hoes
Afwerking rondom S891
B l auwe ka nt:
	63% lyocell, 37% polyester,
doorstikt met ca. 200 g/m2
klimaat regulerende vezels.
•	Ritssluiting rondom
•	Afneembare hoes
•	Wasbaar tot 40 °C
Witte kant:
	50% viscose, 50% polyester,
doorstikt met ca. 200 g/m2
klimaat regulerende vezels
•	Wasbaar tot 40 °C

Kern
• 	Elastische kern van
HR-koudschuim, gemaakt met
sojaolie
• 	Gemakkelijk in gebruik door
gering totaalgewicht
• 	Indeling in 7 zones door
verschillende schuimkwaliteiten
en tussenschotten in taille- en
bekkenzone
• 	Uitgesproken schoudercomfortzone en geïntegreerde taille
ondersteuning
• 	Dwarslopende ventilatiekanalen
voor zeer goede ventilatie
• 	Kernhoogte ca. 18 cm
Hoogte incl. hoes ca. 20 cm
• 	Stevigheid: soft, medium, stevig
• 	Op verzoek opgerold leverbaar

Stevigheidsadvies
Lichaamslengte in cm
Lichaamsgewicht
in kg

kleiner dan
160-170
160

170-180

180-190

groter dan
190

minder dan 50

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

meer dan 90

stevig

stevig

stevig

stevig

stevig

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

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

Optimale ventilatie van het matras
door twee hoezen, met aan de zijkanten een hoogwaardige 3-Mesh.

