
 

 

 

 ברקודים לפי גדלים :

 7291071360633:  140/190מידה 

 7291071247958:  160/190מידה : 

 7291071247965 : 160/200מידה 

 7291071247972:  180/200מידה 

 

 

 30כולל  latexבשילוב  פילוטופ פינוק שכבתומערכת קפיצי פוקט  עם    Aerolatexזוגי אורטופדי  מזרן

   Aeroflexמבית  לילות ניסיון בבית הלקוח

  Aerolatexדגם  Aeroflexאורטופדי מבית מזרן 

 latexבשילוב עם מערכת קפיצי פוקט הייחודית של אירופלקס 

 אה ומשלמתלשינה ברי אזורי נוחות  5

 שנות אחריות* 10

 לילות ניסיון בבית הלקוח ! 30-ו

 

 לילות ניסיון בבית הלקוח 30

 כן, אנחנו באירופלקס כל כך בטוחים שתאהבו את המזרן !

  הסירו את הניילון ותתחילו לישון כמו שתמיד חלמתם.

 אם לא תאהבו, נאסוף את המזרן ותקבלו החזר כספי מלא!*

 

 

 
 קפיצי פוקט 

 , פוקט קפיצי מערכת משלב ןהמזר
 השינה בזמןלכל חלקי הגוף  נקודתית תמיכה ומעניק בנפרד עטוף קפיץ כל

 .הפרעות ללא רציפה שינה ומאפשרים
  משפיעה אינו המזרן של האחד בצידו תזוזה הכיס קפיצי מערכת בזכות

 .הפרעות ללא רציפה שינה מאפשר ובכך השני הצד על
 

 Latex Aeroflex בבשילו מפנקת פילוטופ שכבת
  הגוף חלקי לכל נקודתית תמיכה המעניק הלטקס חומר



 

 .ולנפש לגוף ובריאה מלאה ומנוחה מושלמת נוחות, רגועה שינה ומאפשר
 

 הפרעות ללא רצופה שינה
 .השני הצד על משפיעה אינה המזרן של האחד בצידו שתזוזה כך נפרד בשרוול ארוז קפיץ כל
 
 Tancel סיבי עשוי המזרן בד
 ,ונעים מפנק מגע בעל הטנסל בד

  הגוף עם יחד טבעית בצורה לעבוד המזרן לחומרי המאפשר במיוחד אלסטי
 .וניקייה הגייינית שינה לשמירת גבוהות לחות נידחוף יכולות ובעל

 
 אזורי נוחות  5

 אזורי נוחות כך שכל הגוף נח ושוכב בצורה האופטימלית לשינה רגועה  5-המזרן מוחלק ל
 .לכתפיים, מיוחד לישנים על הצד למניעת תופעת הירדמות הידיים והכתפייםמיוחד אזור נוחות 

 
 

  הצד על שינה
  , הצד על ישנים רובנו

  לכתפיים מיוחד נוחות אזור יש Aerodlex של הייחודי למזרן
  השינה במהלך הכתפיים הרדמות את ומונע הצד על לישנים במיוחד המיועד
  .במיוחד ובריאה נעימה, פהרצו שינה ומאפשר

 
 ידיות אחיזה 4
 

 עובי המזרן 
 ס"מ  30מזרן בעובי 

 

  : 140מידות המזרןx190 
 

 

 בכפוף לתעודת אחריות   Aeroflexשנות אחריות ע"י 10 

   

 ,הלקוח חשבון על-מנוף להזמין צורך יהיה, למעלית ייכנסו לא המוצרים שאם לדעת הלקוח על

 .למנופאי הלקוח י"ע יעשה התשלום.בהזמנתו לעזור נוכל שאנחנו למרות

 לכל ח"ש 45 למחירון בהתאם במדרגות יעלו המוצרים, במזרן שמדובר או, למנוף גישה אין בהם במקרים ורק אך

 .כקומה נחשב הדבר עמודים יש אם כאשר, 4 מקומה החל קומה

 .החברה מול בטלפון המקום על גבייה באמצעות ייעשה התשלום

 
 בלבד!₪  199צר מבית הלקוח בעלות הובלה של * איסוף המו

 


