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KOŁDRA
ANTYALERGICZNA DUO
155 x 200 ESSMEEDA
BIAŁA
Cena

439,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1191

Opis produktu
KOŁDRA MEDYCZNA ANTYALERGICZNA
ESSMEEDA BIA?A
Kolekcja DUO
Rozmiar :
Waga kołdry :

155 x 200

0,60 kg + 0,90 kg

Tkanina : mikrofaza - 100% poliester
Wypełnienie kołdry :
włókno HCS silikonowane o dużej sprężystości i wytrzymałości.

Sposób użytkowania :

____________________________________________________
Kołdra syntetyczna, antyalergiczna Essmeeda DUO składa się z dwóch
oddzielnych kołder grubszej i cieńszej połączonych ze sobą odpinanymi napami.
Zapewnia to możliwość użytkowania kołder łącznie lub osobno
w zależności od indywidualnych preferencji.
Dzięki połączeniu dwóch kołder powstaje dodatkowa warstwa termoizolacyjna
- cieplna przestrzeń, która umożliwia zaliczenie kołdry DUO do wyrobów bardzo ciepłych.
Pokryta tkaniną typu mikrofaza, która składa się z mikrowłókien
o wysokiej wytrzymałości, trwałości i odporności na spieranie
nawet przy wielokrotnym praniu.
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Tkanina niezwykle miękka i przyjemna w dotyku, oddychająca – paroprzepuszczalna.
Dzięki swojej strukturze stanowi barierę dla roztoczy, kurzu, bakterii i grzybów.
Użyta do produkcji wyrobów pościelowych nie powoduje alergii i podrażnień skóry.
Zastosowane włókno kanalikowe jako wypełnienie charakteryzuje się
bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi.
Dzięki pokryciu włókien cieniutką warstwą silikonu, stają się one
bardziej miękkie, co sprawia, że kołdra lepiej otula ciało.

Kołdra posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100, który jest wiodącym w świecie
znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.
Tekstylia oznaczone tym certyfikatem spełniają wysoko humaekologiczne wymagania.

Kolekcja Syntetyczna

KOLEKCJA SYNTETYCZNA
Kołdry i poduszki z wypełnieniem syntetycznym są najlepszą alternatywą dla osób
skłonnych do alergii.
Nie zawierają naturalnego puchu ani pierza, a co za tym idzie nie ma w nich alergenów.
Podobnie jak wyroby naturalne, produkty syntetyczne są miękkie oraz sprężyste, a także
dobrze izolują ciepło,
dzięki zastosowaniu innowacyjnych wypełnień.
Dodatkowo wyroby syntetyczne przeznaczone są do prania w wysokich temperaturach
oraz do mechanicznego suszenia,
co pozwala na łatwe utrzymywanie kołder w czystości.
Kołdry i poduszki z materiałów syntetycznych są bardzo wytrzymałe i odporne na częste
pranie.
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