Husa impermeabila de protectie saltea chisinau moldova

Hus? Impermeabil? Saltea | Chi?in?u, Moldova

Mai jos g?si?i avantajele de care pute?i beneficia cump?rînd o hus? impermiabil? pentru saltea. Examina?i specifica?iile tehnice înainte de a
procura husa de protec?ie cu capacitate impermiabil? pentru saltelele ortopedice.

Rating: Not Rated Yet
Price
Sales price 450 Lei

Ask a question about this product

Description
O bun? protec?ie contra umezelei ?i a prafului care se depune pe salteua ortopedic? este husa impermeabil?. Acest tip de hus?
impermeabil? este confec?ionat? pe partea superioar? din FROTIR (?es?tur? special? de bumbac 100%, care absoarbe apa u?or, folosit?
pentru prosoape, halate de baie etc.), iar pe partea inferioar? dintr-o membran? din poliuretan impermeabil având capacitatea de respira?ie.
Mul?umit? acestei noi tehnologii de confec?ionare, husa impermeabil? de protec?ie nu doar absoarbe umezeala dar ?i v? protejeaz? de
aceasta, v? salveaz? de la bacterii ?i microbi care pot fi acumula?i la saltea în lipsa unei astfel de huse.
Toate cele 4 col?uri ale acestei huse impermeabile sunt cusute un material elastic astfel protejând marginele saltelei de mici accedente.
Husele impermeabile de protec?ie pentru saltelele ortopedice, de cele mai dese ori se folosesc pentru saltelele bebelu?ilor. De asemenea se
utilizeaz? în spitale ?i gr?dini?e.
INTRE?INERE HUSE IMPERMIABILE:
Husele impermeabile de protec?ie se spal? la ma?inan automat? de sp?lat la o temperatur? de 40 °C.
Avantaje utiliz?rii unei huse impermeabile:
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- Pretejeaz? salteaua de impurit??i;
- Este confec?ionat? din materiale ecologice - FRONTIR 100% bumbac;
- U?or de între?inut, se deta?eaz? f?r? mari eforturi;
- Este dotat? cu elastic pentru a se fixa de saltea;
- Se folosesc atât pentru copii cât ?i pentru maturi;
- Se execut? la comand? la diverse m?rimi.
Pentru a comanda o HUS? IMPERMEABIL? pentru saltea, nu ezita?i s? contacta?i consultan?ii din MAGAZINELE MATCO® pentru a face
comanda în dependen?? de dimensiunile exacte a patului dumneavoastr?. Husa impermeabil? pentru saltea poate fi livrat? atât la domiciliul
dumneavoastr? cât ?i ridicat? de la SHOWROOMUL MATCO® din str. FLOR?RII 4, mun. CHI?IN?U, MOLDOVA.
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