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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

 

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

2 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

25 €
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Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

 

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

4 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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5 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

7 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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8 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

10 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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11 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

13 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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14 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

15 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

16 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

LATANABID DOOEL | 15-Korpus 2, 1000 Skopje, Macedonië | 4043020528252 | www.auctim.com 12



17 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

18 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

19 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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20 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

21 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

22 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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23 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

24 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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26 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

27 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

28 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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29 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

30 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

31 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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32 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

33 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

34 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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35 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

36 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

37 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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38 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

39 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

40 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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41 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

42 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

43 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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44 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

45 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

46 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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47 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

48 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

25 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

49 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €
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50 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

25 €

51 3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

75 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

52 3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

75 €
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53 3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

75 €

54 3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

75 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

55 3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

75 €
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56 3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

75 €

57 3 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

75 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

58 6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

150 €
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59 6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

150 €

60 6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

150 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

61 6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

150 €
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62 6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

150 €

63 6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

150 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

64 6 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

150 €
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65 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

225 €

66 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

225 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

67 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

225 €
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68 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

225 €

69 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

225 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

70 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

225 €
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71 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

225 €

72 9 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

225 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

73 12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

300 €
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74 12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

300 €

75 12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

300 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

76 12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

300 €
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77 12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

300 €

78 12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

300 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

79 12 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

300 €
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80 15 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

375 €

81 15 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

375 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

82 15 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

375 €
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83 15 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

375 €

84 15 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

375 €
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 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

85 15 Matras

Type: Economy

Afmeting: 1900 mm x 900 mm

Samenstelling: polyurethaanschuim

Hoogte 180 mm: - 190 mm

Schuimdichtheid: 25 kg / m3

 

Matras ECONOMIE

 

 De economy-matras is ontworpen voor optimaal genot 
tijdens het slapen op je bed. Bevat polyurethaanschuim dat
over de gehele massa van de matras wordt verdeeld en het 
lichaam van top tot teen ondersteunt. Het is zacht en 
behoudt de vorm van uw lichaam terwijl u slaapt, 
afhankelijk van uw behoefte aan comfort met aangepaste 
temperatuur en thermoregulatie op het hoogste niveau. 
De hoogte is van 18 tot 19 cm. ideaal voor dit type matras 
omdat u zich dan slaperig kunt voelen als u opstaat. De 
dichtheid van het schuim is 25 kg / m3.

375 €
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