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Fox Duralite 5 Season System
Cena

1 814,00 zł

Cena poprzednia

2 016,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Fox

Opis produktu
Nasze najlżejsze łóżko!
Konstrukcja ze stopu magnezowego Duralite sprawia, że łóżko jest bardzo lekkie, a jednocześnie niezwykle wytrzymałe
Ma ten sam, „składany” system wsparcia odcinka lędźwiowego, co w łóżkach Flatliner na 6 i 8 nogach
Uruchamiany jednym przyciśnięciem mechanizm regulacji nóg Spring Lok (zgłoszenie patentowe)
Materac zbudowany jest z gęstej pianki pokrytej włóknami syntetycznymi, co zapewnia sztywność konstrukcji i
jednocześnie jej miękkość
Zewnętrzny brzeg materaca wykonany został w wyjątkowym deseniu Fox Camo i zawiera bardziej sztywną piankę,
która zapobiega odkształceniom od ramy łóżka
Konstrukcja na 6 nogach - 2 podwójne nogi w środkowej części łóżka oraz pojedyncze nogi na środku ramy w dolnej i
górnej części
Rama o całkowicie płaskim profilu z podwójnymi zawiasami
Paski z rzepami na środku spodniej części materaca pozwalają zamocować każdą narzutę do śpiwora Foxa
Zamek mocujący do śpiwora na spodzie materaca pozwala na wymianę śpiworów Duralite w trakcie roku
Górna część materaca z siatki 3D, a spód z poliestru, co zmniejsza wagę i poprawia przepływ powietrza
Dwa paski napinające po bokach dla poręcznego złożenia łóżka nawet ze śpiworem
Wymiary: Długość 202 cm x 78 cm Szerokość
wysokość: 33 cm, maks. wysokość: 43 cm
Wysokość łóżka: 8.6 kg
Wymiary po spakowaniu: 76 cm x 78 cm x 24 cm
Materiały: Materiał zewnętrzny: 100% poliester, Wypełnienie: 100% poliuretan
Cechy śpiwora:
Śpiwór 5 sezonowy
Wykorzystanie wypełnienia z 7 rdzeniowych włókien syntetycznych pokrytych silikonem pomaga w zachowaniu
kształtu śpiwora
Cegiełkowy układ paneli zapewnia dłuższe utrzymanie ciepłego powietrza wewnątrz śpiwora
Ciepła kieszeń na stopy - zamek kończy się tuż przed końcem na stopy, co tworzy termiczną kieszeń wokół stóp
Poliestrowa część środkowa na spodniej warstwie nie krępuje ruchów, a górna i dolna część z polaru zapewnia ciepło i
wygodę
Cała górna warstwa wykonana jest z mikro polaru dla zapewnienia maksymalnego ciepła i wygody
Niezacinające się zamki
Niezacinające się wewnętrzne plisy z poliestru
Powiększone wewnętrzne plisy z polaru
Kaptur na poduszkę w dolnej warstwie

Pełny system
Waga: 11.9 kg
Wymiary po spakowaniu (wraz ze śpiworem) 76 cm x 78 cm x 30 cm
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