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Two-sided, durable mattress on a bonell spring. For use in a continental bed or in a bed frame on a rack.

ł

Sprężyna typu bonell 4-zwojowa, 112 sprężyn/m², średnica drutu 2,2 mm, wkład obłożony obustronnie filcem
oraz pianką poliuretanową z atestem PZH o wys. 2 cm.

Bonell spring with 4 spirals, 112 springs/m2, diameter of wire 2.2 mm. The core covered on both sides with felt
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Toppery
Materac nawierzchniowy zapewnia dodatkowy komfort i higienę. Może być używany z każdym innym
materacem, w szczególności polecany do materaców skrzyniowych oraz łóżek kontynentalnych.

Toppers
Top mattress ensures additional comfort and sleep hygiene. May be used with any other mattress,
in particular recommended for box mattresses and continental beds.
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Premium – Attested latex
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