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ПОДМАТРАЧНА РАМКА COMFO PRESTIGE – ПАРАДАЙС
Състав на подматрачна рамка Comfo:
Метална рамка;
Ламели от многослоеста дървесина – 68 мм.;
Еластични държачи за ламели;
Регулатори за твърдост;
Двойни ламели от многослоеста дървесина.
Подматрачна рамка Comfo prestige е изработена от
стабилен метален профил и ламели от многослоеста
дървесина, поставени в еластични държачи за ламели,
което обуславя ергономичните характеристики на
системата. Опцията за регулиране на твърдостта в
областта на гърба се изразява в няколко броя двойни
ламели с плъзгащи се пластмасови регулатора, което
позволява оформянето на комфортна зона според
индивидуалните предпочитания. Придава допълнителна опора
и поддържа гръбнака в правилна позиция.
Опция: Монтиране на метални планки за повдигащ механизъм
откъм краката и за странично повдигане – цена 16 лв. за
комплект.
Гаранция: 24 месеца
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Състав на подматрачна рамка Optimal:
Рамка от слоест дървен материал;
Ламели от многослоеста дървесина – 68 мм.:
Еластични държачи за ламели.
Подматрачна рамка Optimal е изработена от дървена основа
и дървени извити ламели от многослоеста дървесина. Те
осигуряват циркулация на въздуха и оптимално удобство, а
еластичните държачи за ламели създават по-голяма
гъвкавост и ергономичност на системата, правят я
безшумна и комфортна по време на сън. Комбинацията от
ламелна скара и качествен матрак осигурява перфектно
моделиране на всяка извивка на тялото, намалява
точковото напрежение и увеличава чувството за максимален
комфорт.
Разгледайте всички подматрачни рамки, които предлагаме.

ПОДМАТРАЧНА РАМКА КОМФОРТ
Подматрачна рамка Комфорт
Състои се от:
метална външна рамка;
букови ламели;
висококачествени гумени обувки, придържащи буковите
ламели към металната рамка.
Всички елементи на подматрачната рамка са подвижни.

Напасвайки се по тялото, те осигуряват необходимия
комфорт и почивка.
Подматрачните рамки освен, освен че стават част
конструкцията на леглото, балансират с гъвкавостта
функционалните характеристики на матраците.
Допълнителни елементи за подматрачна рамка Комфорт

от
си
(по

поръчка):
– Планки за механизъм – 2 бр. При поръчка е необходимо да се
уточни от коя страна на рамката да бъдат поствени – 17 лв.
– Газов амортисьор за повдигане – 2 бр. – 139 лв.
– Метален предпазител, ако желаете матракът да бъде ограничен
по дължина и да не се измества – 3,80 лв./бр.
Към всички подматрачни рамки, които предлагаме.

