Saltele din Latex Chisinau Moldova. Pret fabrica Garantie.

Saltele din Latex Chi?in?u Moldova. Pre? fabric?. Garan?ie

Saltele Din LATEX - CHI?IN?U, REPUBLICA MOLDOVA. Modele SALTELE DIN LATEX. Pre?uri SALTELE DIN LATEX avantajoase. Livrare
GRATUITA. GARAN?IE.

Rating: Not Rated Yet
Price
Sales price 1500 Lei

Ask a question about this product

Description
Înainte de a CUMP?RA o saltea din LATEX, v? recomand?m s? v? informa?i despre acest produs, ca mai apoi s? nu ave?i careva surprize la
etapa - POST CUMP?RARE.
CE TREBUIE S? CUNOA?TE?I ÎNAINTE DE A CUMP?RA O SALTEA DIN LATEX?
1. Latexul este un material extras din natura, ob?inut din copaci ca Para rubber tree ?i Castilla elastic?, Aloe Vera, dar se mai extrage din
Cichorieae, o sec?iune a familiei Asteraceae.
2. Latexul în form? brut? natural? este ALERGIC, din acest motiv la prelucrare se folose?te doar o propor?ie în jur de 60% (materie brut?
latex) ?i 40% (apa, spum?). Indica?ia 100% LATICE (100% latex), indic? faptul c? în componen?a aliajului din care sa fabricat placa de
LATEX, este inclus? componenta materiei brute de latex.
3. Unii produc?tori, utilizeaz? un material sintetic care imit? latexul, acest material sintetic este utilizat pentru a produce pl?ci de latex care
se aseam?n? cu pl?cile naturale din LATEX, doar c? sunt la pre?uri mai ieftine, ?i nu sunt naturale, ?i nici atât de rezistente. Placa de latex
sintetica (artificial?) poate fi depistat? doar în laboratoare speciale.
CE TREBUIE S? CUNOA?TE?I DESPRE MODUL DE ÎNTRE?INERE A UNEI SALTEA DIN LATEX?
1. Dac? a?i cump?rat o saltea din LATEX, v? recomand?m s? aerisi?i camera în fiecare zi a câte 5-15 minute, deoarece LATEXUL este sensibil
la umezeal?, iar suprafa?a de dormit trebuie s? fie mereu uscat?, deoarece LATEXUL permite regulat circula?ia aerului în interiorul saltelei,
astfel ve-?i avea un somn s?n?tos în fiecare sear?.
2. Roti?i SALTEAUA DIN LATEX o dat? la 3 luni, pentru a oferi acesteia o mai mare rezisten?? în timp.
3. Plasa?i SALTEAUA DIN LATEX pe o somier? ortopedic?, pentru c? în interiorul saltelei s? poat? circula aerul. Nu utiliza?i dormitoare, care în
loc de somier? ortopedic? dispun de pl?ci de lemn dur.
ÎN CAZUL ÎN CARE AVE?I ?I ALTE ÎNTREBARI LEGATE DE SALTELELE DIN LATEX, NU EZITA?I S? CONTACTA?I REPREZENTAN?II
MATCO® ORI S? NE SCRIE?I LA ???? ????? ??????????? ????? ??????? ?? ????-?????. ? ??? ?????? ???? ??????? JavaScript ???
?????????. document.getElementById('cloakfd665cec55b36f205588a874e6acdf79').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' +
'ef' + '='; var addyfd665cec55b36f205588a874e6acdf79 = 'info' + '@'; addyfd665cec55b36f205588a874e6acdf79 =
addyfd665cec55b36f205588a874e6acdf79 + 'matco' + '.' + 'md'; var addy_textfd665cec55b36f205588a874e6acdf79 = 'info' + '@' + 'matco' + '.'

1 / 2

Saltele din Latex Chisinau Moldova. Pret fabrica Garantie.

+ 'md';document.getElementById('cloakfd665cec55b36f205588a874e6acdf79').innerHTML +=
''+addy_textfd665cec55b36f205588a874e6acdf79+'';
REPUBLICA MOLDOVA
OR. CHI?IN?U, STR. FLOR?RII 4
tel. +373 /22/ 90-23-99, 78010505
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