STELAŻE TEMPUR®

Stelaże
TEMPUR® Flex
Połącz wysokiej jakości stelaż ze swoim materacem TEMPUR®,
by w pełni cieszyć się wysokiej jakości podparciem i niezrównanym
komfortem. Stelaże TEMPUR® Flex posiadają elementy sprężynowe
o otwartej strukturze, dzięki czemu zapewniają doskonałą cyrkulację
powietrza.
Wszystkie stelaże są dostępne zarówno w wersji statycznej,
jak i regulowanej. Stelaż TEMPUR-Flex można umieścić w łóżku
lub dokręcić do niego nogi (wyposażenie opcjonalne) i stworzyć
w ten sposób wolnostojące łóżko.
Stelaże z regulacją elektryczną pozwalają na uniesienie głowy, pleców
oraz nóg - wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie. Dzięki temu można
uzyskać najwygodniejszą pozycję do czytania, oglądania telewizji
czy po prostu relaksowania się z nogami podniesionymi powyżej
poziomu ciała
Dla optymalnego podparcia stelaż jest podzielony na 4 strefy.
Elementy sprężynowe mają różne stopnie twardości tak,
aby absorbować różne poziomy nacisku.

Strefa głowy
Elementy sprężynowe
są tutaj sztywniejsze,
zapewniając dodatkowe
podparcie.

Strefa ramion
Strefa pleców
Strefa stóp
W tej strefie użyto
twardszych elementów
sprężynowych.
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Elementy sprężynowe
mają średni poziom
twardości.

Elementy sprężynowe
użyte dla podparcia
tej czułej strefy ciała
są miękkie.
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STELAŻE TEMPUR®

TEMPUR® Flex 500 - Static
• Stelaż statyczny.
• Lekka i wytrzymała
konstrukcja.
• Doskonała cyrkulacja
powietrza.

TEMPUR® Flex 2000 - 2 motor
• Napędzany dwoma silnikami zapewniającymi
możliwość płynnej regulacji.
• Strefę pleców i nóg można regulować osobno,
aby ustawić dogodną pozycję.
• Przewodowy pilot sterujący.
• Posiada funkcję
awaryjnego opuszczania.
• Dostępne akcesoria:
pilot bezprzewodowy,
jednostka masująca,
stabilizatory, wkładki
utwardzające.

TEMPUR® Flex Cloud
500, 2000, 4000
Atrakcyjny design łączy kolory
srebrny i szary tak,
aby współgrać z kolekcją
materaców TEMPUR® Cloud.
Stelaże te posiadają wszystkie
funkcje i zalety stelaży
TEMPUR® Flex. Dodatkowo
skonstruowane są z elastycznych elementów,
które można pojedynczo regulować
poprzez obrót tak, aby odpowiednio dopasować
poziom twardości w celu uzyskania optymalnego
komfortu.

TWARDY

MIĘKKI

Wysokość stelaży to 10,5 cm.

TEMPUR® FLEX
500
Wymiary cm

Cena zł

Nr art.

80 x 200

1749,00

1136007

90 x 200

1818,00

1136013

TEMPUR® FLEX

TEMPUR® Flex 4000 - 4 motor
• Napędzany czterema silnikami zapewniającymi możliwość płynnej regulacji.
• Wyposażony w bezprzewodowego, radiowego pilota sterującego.
• Strefę głowy, pleców, ud i łydek można regulować osobno,
aby uzyskać idealną pozycje wypoczynku.
• Posiada funkcję awaryjnego opuszczania.
• Dostępne akcesoria: jednostka masująca,
stabilizatory, wkładki
utwardzające, oświetlenie LED,
zdalnie sterowane gniazdko.
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2000

4000

Wymiary cm

Cena zł

Nr art.

Cena zł

Nr art.

80 x 200

5184,00

1136207

9958,00

1136307

90 x 200

5328,00

1136213

10095,00

1136313

T E M P U R ® F L E X c lo u d
500

2000

4000

Wymiary cm

Cena zł

Nr art.

Cena zł

Nr art.

Cena zł

Nr art.

80 x 200

1749,00

1137707

4586,00

1137907

9958,00

1138007

90 x 200

1818,00

1137713

4731,00

1137913

10095,00

1138013
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AKCESORIA DO STELAŻY TEMPUR®

BEZPRZEWODOWY PILOT STERUJĄCY
Dostępny dla stelaża TEMPUR® Flex 2000.

ZDALNIE STEROWANE GNIAZDKO
Pozwala na włączenie oświetlenia lub innych urządzeń
elektrycznych poprzez bezprzewodowego pilota.
Dostępne dla stelaży TEMPUR® Flex 4000 i TEMPUR® Flex 8000.

WKŁADKI UTWARDZAJĄCE
Pozwalają na regulowanie twardości poszczególnych stref,
takich jak np. strefy barku czy lędźwiowej. Dodanie wkładek
do elementów sprężynowych umożliwia zwiększenie twardości
stelaża.

STABILIZATORY MATERACA
Zabezpieczają przed przesuwaniem się materaca.
Zalecamy użycie pięciu stabilizatorów: jednego w strefie
stóp i po dwa przy każdym z dwóch boków.

NOGI
Dzięki nim można łatwo
zamienić stelaż
w wolnostojące łóżko.
Dostępne w różnych wariantach.

JEDNOSTKA MASUJĄCA
Doskonałe uzupełnienie stelaża. Poprzez delikatne wibracje
pomaga rozluźnić mięśnie i zapewnia ciału wyjątkowy relaks.
Dostępna dla stelaży TEMPUR® Flex 2000, 4000 i 8000.

A kc e s o r i a d o s t e l a ż y TE M P U R

OŚWIETLENIE LED
W delikatny, stylowy sposób podświetli twoje łóżko.
Jest sterowane za pomocą pilota. Dostępne dla stelaży
TEMPUR® Flex 4000 i 8000.
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Opis

Cena zł

Nr art.

Bezprzewodowy pilot sterujący

818,00

1800501

Zdalnie sterowane gniazdko

725,00

1800563

Wkładki utwardzające

34,00

1800301

Stabilizatory materaca

372,00

1140902

Nogi

706,00

1500134

Jednostka masująca

1513,00

167500

Oświetlenie LED

248,00

1800564
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