
Matrac Bamboo

(Zdravý a pokojný spánok je pre každého prioritou. Ak si ho chcete dopriať aj vy, voľte len kvalitné 
posteľné produkty. Pretože kvalitná posteľ = kvalitný spánok! Prečítajte si viac o našom bestselleri 
Bamboo!)

Bambus, použitý na výrobu Bamboo matraca, sa pestuje v neznečistenom prostredí, vďaka čomu sa 
tento matrac vyznačuje najmä svojou čistotou a BIO kvalitou. Bambus sa používa aj na 

Spánok vplýva na celkovú fyzickú a psychickú pohodu. Vedeli ste, že nedostatok spánku môže vyvolať
depresie? Vedeli ste aj to, že z nekvalitného spánku sa dokonca priberá? Bamboo matrac vám ukáže 
ako vyzerá dokonalý spánok! Doprajte si ho.

Prečo je matrac Comfort Bambo tak výnimočný? 

Bamboo matrac má mnoho výnimočných vlastností. Je vyrobený z PUR peny, ktorá je v tomto 
ortopedickom matraci husto osadená, vďaka čomu je vysokokvalitný. Je vyrobený z ekologického 
a zdraviu neškodného materiálu, ktorý je zároveň vhodný aj pre alergikov. 

Vďaka PUR pene je antialergický matrac spočiatku tuhý, no pod vplyvom tlaku a ľudského tepla sa 
zjemňuje a tým nadobúda aj ortopedické vlastnosti. Práve to je dôvodom kvalitného spánku – zdravá 
chrbtica.

Bambus, ktorého výťažok obsahuje práve matracová obliečka, pôsobí antibakteriálne 
a antimykoticky. Zároveň je nežný voči pokožke. Bambus pôsobí antibakteriálne na matrac z kvalitnej 
PUR peny ako celok. Preto si s matracom Bamboo vychutnáte čistotu a kvalitu počas spánku.

Prečo práve Bamboo matrac?

Matrac Bamboo je vhodný pre všetky vekové kategórie z dôvodu svojej zdravotnej nezávadnosti. 
Jeho ortopedická vlastnosť napomáha celkovému stavu chrbtice, s ktorou je úzko spojený aj nervový 
systém, ktorý sa pod vplyvom nekvalitných matracov, môže ľahko narušiť. 

Jeho hrúbka činí 16 cm, čiže je vhodný ako na rošt, tak aj na posteľ s pevným povrchom – prispôsobí 
sa všade.

Tvrdosť matraca môže byť spočiatku tuhší a to z dôvodu jeho nepoužívania, ale stačí málo, aby sa 
prispôsobil komukoľvek, kto si naň ľahne.  

Matrac má nosnosť do 120 kg, čo znamená jeho nepoškodenie a pôsobenie kvalitných schopností do 
tejto hranice.

Na tento produkt sa vzťahuje jedinečná 5-ročná záruka, čo je dôkazom jeho kvality a garancie 
výnimočných vlastností!

Husto osadená PUR pena sa vyznačuje svojou úžasnou ortopedickou vlastnosťou, čím napomáha 
zdraviu chrbtice.

(Stavte na kvalitu! Matrac Bamboo s dlhou životnosťou vám zabezpečí pohodlný spánok a tým aj celé 
dni v dobrej nálade a bez bolesti.)


