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Materac Lucca
wysokoelastyczny z memory
Visco
Cena

1 350,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Do 6 - 8 tygodni

Producent

na zamówienie Meble-Chesterfield

Opis produktu
Materac Lucca twardy został wykonany z dwóch rodzajów wysokiej jakości pianek, zimnej pianki oraz pianki Visco. Dzięki temu jest on
bardzo komfortowy i zapewnia prawidłowe podparcie sylwetki podczas snu. Materac posiada stopień twardości H3 (twardy), jest więc
odpowiednim wyborem dla osób o wadze powyżej 80 kg.

Materac Lucca został stworzony z połączenia dwóch warstw. Główną część materaca wykonano z pianki wysokoelastycznej (tzw. zimnej pianki) o
grubości 12 cm, która zapewnia stabilne podparcie oraz odpowiednią amortyzację sylwetki. Ta część materaca posiada specjalne perforacje
ułatwiające dopasowanie materaca do kształtu sylwetki. Jest ona niezwykle przewiewna i zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz
materaca, dzięki specjalnej porowatej strukturze pianki.
Wierzchnia warstwa materaca została wykonana z pianki Visco o grubości 4 cm, która działa pod wpływem nacisku i temperatury ciała. Pianka
ta przybiera idealnie kształt sylwetki użytkownika, co powoduje iż sen jest bardzo komfortowy.
Materac na swojej powierzchni posiada 7 stref twardości dopasowanych do konkretnych partii ciała. Materiały wykorzystane w produkcji są w
pełni antyalergiczne oraz posiadają właściwości ortopedyczne.
Materac jest jednostronny i bardzo dobrze będzie współgrał ze stelażami bez regulacji, z regulacją ręczną, z regulacją elektryczną. Materace
piankowe należy użytkować ze stelażami, których prześwit listew nie jest większy, niż 3,5 cm.
Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę pokrowców, które można dobrać według swoich wymagań za dodatkową opłatą szczegóły w zakładce "Pokrowce".
*W zależności od rodzaju wybranego pokrowca, całkowita wysokość materaca może różnic się + - 2cm.

Materac szczególnie polecany dla:
osób o wadze powyżej 80 kg
osób z problemami z kręgosłupem i potliwością
alergików
typ: wysokoelastyczny
Naturalny lateks: nie
Twardość: twardy H3
Grubość: 18 cm
Gwarancja pokrowiec: 2 lata
Gwarancja materac: 3 lata
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*opisz szczegółowy właściwości materaca w zakładce "Specyfikacja"

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 80 x 200 , 90 x 200 (+ 150,00 zł ), 100 x 200 (+ 350,00 zł ), 120 x 200 (+ 600,00 zł ), 140 x 200 (+ 900,00 zł ), 160
x 200 (+ 1 150,00 zł ), 180 x 200 (+ 1 300,00 zł )

Specyfikacja

Dwustronny
Powierzchnię użytkową stanowią obie strony produktu.

Sprężyna kieszeniowa
W materacu kieszeniowym każda sprężyna znajduje się w oddzielnym materiałowym woreczku. Dzięki temu działają one
niezależnie od siebie a materac ma sprężystość punktową czyli ugina się tylko w punkcie nacisku. Materace kieszeniowe
polecane są dla par, ponieważ struktura formatki pocketowej sprawia, że ruchy jednej osoby nie są odczuwalne dla drugiej
części materaca.

Antyalergiczny
Materiał o właściwościach antyalergicznych.
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Atest jakości
Wszystkie użyte surowce w trakcie produkcji materaca zostały dobrane tak, aby zlikwidować ryzyko wystąpienia uczuleń.

Antygrzybiczny
Produkt o właściwościach antygrzybicznych.

Sprężyna bonellowa
Zapewnia elastyczność powierzchniową. Zalecana dla osób o większej wadze.

Kokos
Przewiewna mata kokosowa podnosi twardość materaca i zwiększa jego twardość - jest surowcem naturalnym wytwarzanym z
łupiny orzecha kokosowego.
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Bawełna
Bawełna posiada właściwości absorpcji wilgoci zapewniając równocześnie bardzo dobrą wentylację.

Termoelastyczny
Reaguje na ciepło wydzielane przez ciało, dopasowując się do jego kształtu. Po obniżeniu swojej temperatury powoli wraca do
pierwotnej formy.

Materac miękki
Materac miękki odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg (dla osób o wadze powyżej 100 kg, materac odczuwalny będzie
jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa).

Materac średnio-twardy
Materac średnio-twardy odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg (dla osób o wadze powyżej 100 kg, materac
odczuwalny będzie jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa).
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Materac twardy
Materac twardy odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg. U osób o wadze powyżej 100 kg, materac odczuwalny będzie
jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa.

Owata
Owata zapewnia doskonałe ocieplenie i wentylację.

Włókno klimatyzujące
Pokrowiec pikowany włóknem klimatyzującym, które zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza w materacu.

Zamek błyskawiczny
Zdejmowanie pokrowca z materaca ułatwia wbudowany zamek błyskawiczny.
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Siatka wentylująca
Użycie siatki wentylującej zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz materaca.

Pianka lateksowa
Pianka o trzech strefach twardości i punktowej elastyczności zapewnia odpowiednie podparcie dla kręgosłupa.

Pianka poliuretanowa
Antyalergiczna pianka zapewniająca odpowiednią przewiewność oraz wentylację.

Ortopedyczny
Materac o właściwościach ortopedycznych.
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Pianka wysokoelastyczna
Wysokoelastyczna pianka (T40-50 kg/m3) o różnym stopniu twardości zapewnia elastyczność i właściwe podparcie dla ciała.

Drewno sosnowe
Stelaż wykonany z listw drewna sosnowego.

Stelaż prosty
Stelaż prosty - nie posiada regulacji twardości, listewki na całej długości stelaża mają ten sam stopień elastyczności.

Pokrowce
Dopłaty za
zmianę
pokrowca

80x200

90x200

100x200

120x200

140x200

160x200

180x200

Dormina

10 pln

15 pln

20 pln

25 pln

30 pln

40 pln

Aloe Vera;
Bamboo; Silver
Active; Medicott;
GreenMed;
Amicor;Ecotec

50 pln

65 pln

75 pln

85 pln

100 pln

110 pln

130 p

100 pln

125 pln

150 pln

175 pln

195 pln

220 pln

255 p

Cashmere

Wygląd faktury tkanin pokrowców może różnić się od prezentowanych na zdjęciach, ale właściwości pokrowców zostają
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zachowane.

Pokrowiec podstawowy Margrita
Margrita jest bardzo trwałym pokrowcem. Stopień sztywności pokrowca sprawia, że jest odporny na odkształcenia i
rozciągnięcie. Materiał składa się z kremowej tkaniny przeplatanej złotymi nićmi. Delikatny roślinny wzór wykonany z lśniącej
nici dodaje mu elegancji.
Pokrowiec Margrita jest w cenie materaca bez dopłaty.
Skład tkaniny to:
• 73% poliester
• 27% polipropylen - niepalna tkanina
Pokrowiec Margrita to połączenie wysokiej jakości z solidnością. Produkt dla osób, które cenią wygodę.
Ze względu na skład tkaniny, użytej do wyprodukowania pokrowca - Margritę należy czyścić na sucho w pralni chemicznej.

Pokrowiec Dormia
Pokrowiec Dormia jest bardzo miękki i miły w dotyku. Dodatkowo jest pikowany, a jego struktura zapewnia dobrą
wentylację materaca. Włókna w Dormii są mocno splecione, co gwarantuje bardzo dobre dopasowanie do materaca i brak
podatności na rozciąganie. Materiał, z którego jest wykonany to poliester. By ułatwić zdejmowanie pokrowca z materaca został specjalnie wszyty zamek błyskawiczny z 3 stron. Dormie można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
Skład materiału: 100% poliester.
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Pokrowiec Bamboo
Pokrowiec Bamboo dzięki wplecionym włóknom bambusa posiada właściwości termoregulacyjne oraz antybakteryjne, co
pozwala uniknąć nieprzyjemnych zapachów związanych z nadmierną potliwością podczas snu. Wplecione włókna bambusowe
sprawiają, że pokrowiec posiada delikatny zielony odcień.
Bamboo jest wykonany z materiału obiciowego, obustronnie pikowanego owatą o grubości 150g/m2.
Skład pokrowca Bamboo:
• 13% włókno bambusowe,
• 11% bawełna,
• 76% poliester.
Pokrowiec można z łatwością zdjąć, dzięki wszytemu zamkowi błyskawicznemu oraz prać w pralce w temperaturze 40°C.
Właściwości pokrowca są odporne na pranie.

Medicott/Tencel
Medicott/Tencel to typowo antybakteryjny pokrowiec.
Włókna z których go wykonano zostały poddane specjalnej impegnacji, która zapobiega gromadzeniu się kurzu i roztoczy oraz
blokuje rozwój pleśni. Dzięki temu pokrowiec Medicott ma właściwości antyalergiczne i antygrzybiczne. Sposób
wytwarzania włókna pokrowca powoduje, iż jest on bezpieczny dla zdrowia i ekologiczny. Ze względu na przewagę
bawełny w składzie - Medicott jest niezwykłe przyjemny dla skóry. Ponadto jest pokrowcem bardzo trwałym i ściśle przylega
do materaca bez ryzyka rozciągnięcia czy zmechacenia.
Dzięki wszytemu zamkowi błyskawicznemu, pokrowiec można zdjąć i uprać - w pralce w temperaturze do 60°C. Właściwości
pokrowca są odporne na częste pranie.
Skład tkaniny:
• bawełna - 75%
• poliester - 25%
• owata (poliester, gramatura 150 g/m2)
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Pokrowiec Soja
Materiał pokrowca został wyprodukowany w sposób ekologiczny. Zastosowane w nim włókna powstają jako produkt uboczny
podczas tłoczenia ziaren soi na olej.
Dzięki cienkim włóknom materiał jest miękki i delikatny w dotyku, ale bardzo wytrzymały. Pokrowiec ma kremowy kolor.
Przyjmując właściwości ziarna sojowego, pokrowiec jest antybakteryjny, pochłania promieniowanie UV oraz
rozładowuje ładunki elektrostatyczne.
Pokrowiec posiada wszyty zamek błyskawiczny, co ułatwia jego zdjęcie.
Można prać w pralce w temperaturze do 60°C.
Skład pokrowca Soya:
• 85% poliester
• 15% włókno sojowe

Pokrowiec Silver Active
Silver Active jest pokrowcem, który jest obustronnie pikowany wysokiej jakości, antyalergiczną owatą. Włókna
zastosowane w materiale mają regularną strukturę, dzięki czemu pokrowiec jest bardziej odporny na zanieczyszczenia. W
tkaninę Silver Active wszyto srebrną nić, która oprócz walorów estetycznych pełni funkcję rozładowywania ładunków
elektrostatycznych i niweluje oddziaływanie żył wodnych. Dodatkowo pokrowiec świetnie chroni wnętrze materaca, a wszyty
zamek błyskawiczny z trzech stron ułatwia zdejmowanie pokrowca z materaca.
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Pokrowiec można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
Skład tkaniny:
• 33% tencel - viskoza wysokiej jakości,
• 1% srebrna nitka,
• 2 % bawełna,
• 64 % poliamid.

Pokrowiec Aloe Vera
Aloe Vera jest idealnym wyborem dla osób o wrażliwej skórze, ponieważ tkanina, z której wykonany jest pokrowiec, została
nasączona żelem z liści aloesu. Pokrowiec stwarza przyjemne uczucie chłodu i jest miły dla skóry. Cechują go dodatkowo
właściwości antyalergiczne i antybakteryjne - chroni przed pojawieniem i rozmnażaniem się roztoczy. Zapewnia dobrą
wentylację materaca. Faktura pokrowca jest karbikowata a materiał przyjemny w dotyku.
Można go prać w pralce w temperaturze do 40°C. Właściwości pokrowca są odporne na częste pranie.
Skład tkaniny:
• 35% bawełna
• 65% poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu

Pokrowiec Cashmere
Pokrowiec Cashmere wykonany jest z wełny pozyskiwanej z kóz kaszmirskich. Jest to szlachetna wełna cechująca się
najwyższą jakością. Dzięki temu pokrowiec jest delikatny i jedwabisty w dotyku. Cechuje go duża elastyczność, niezwykła
lekkość, a także zdolność do utrzymywania ciepła. Dzięki tym właściwościom podnosi komfort snu.
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Prosimy o wpisanie grubości materaca w uwagach do zamówienia.
Pokrowiec Kaszmir posiada zamek błyskawiczny z trzech stron, dzięki temu łatwo można go zdjąć i prać w pralce w
temperaturze do 60°C. Właściwości pokrowca są odporne na częste pranie.
Skład pokrowca Cashmere:
• 35% poliamid,
• 37% viskoza,
• 23% poliester,
• 5% kaszmir.

Pokrowiec Greenmed
Pokrowiec Greenmed charakteryzuje się nie tylko żywym kolorem, ale także swoją funkcjonalnością. Dzięki
zastosowaniu zamka błyskawicznego, pokrowiec z łatwością można zdjąć z materaca. Można go prać w pralce do 40°C.
Jest on wykonany w całości z poliestru, dzięki czemu mogą go stosować alergicy.
Skład materiału: 100% poliester.

Pokrowiec Kaila
Pokrowiec Kaila charakteryzuje się eleganckim i stylowym wzornictwem. Wykonany jest w całości z poliestru, dzięki czemu
ma on właściwości antyalergiczne. Pokrowiec Kalia posiada delikatny wzór kwiatowy, który pięknie zaprezentuje się w
każdej sypialni. Pokrowiec wyposażony jest w praktyczny zamek błyskawiczny, dzięki czemu można go bez problemu
zdejmować w celu wyczyszczenia.
Dzięki zastosowaniu włókien poliestrowych materiał ten jest bardzo wytrzymały, a także gwarantuje dobre dopasowanie
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materiału do materaca.
Dzięki wszytemu zamkowi błyszkawicznemu, pokrowiec można zdjąć i uprać - w pralce w temperaturze do 40°C. Dzięki
zastosowaniu włókien poliestrowych materiał ten jest bardzo wytrzymały, a także gwarantuje dobre dopasowanie materiału do
materaca.
Skład tkaniny:
• poliester - 100 %
• owata (poliester, gramatura 150 g/m2)

Pokrowiec Ecotec
Pokrowiec produkowany z recyklingowanej bawełny o gramaturze 370 gr/m2 z podwójnym wytłoczeniem. Jest to materiał
ekologiczny, który pozyskiwany jest ze skrawków pozostałych po produkcji nowych tekstyliów bawełnianych. Pozostałości są
zbierane i sortowane zgodnie z kolorystyką, aby mogły zostać ponownie wykorzystane przy produkcji nowych, wysokich
jakościowo tekstyliów. To pozwala uniknąć procesu spalania, który zanieczyszcza środowisko, a także ogranicza nadmierne
stosowanie sztucznych barwników.
Dzięki wszytemu zamkowi błyskawicznemu, pokrowiec można zdjąć i uprać - w pralce w temperaturze do 40°C. Właściwości
pokrowca są odporne na częste pranie.
Skład tkaniny:
• bawełna - 16%
• poliester - 75%
• modakryl - 9%
• owata (poliester, gramatura 150 g/m2)

Transport
Transport:
Dbając o bezpieczeństwo Państwa mebli, zazwyczaj rozwozimy je własnym transportem.
Zamówienie zostanie przyjęte i przekazane do realizacji dopiero wtedy, gdy zaakceptują Państwo zaproponowane
przez nas koszty dostawy.
Koszt dostawy uzależniony jest od odległości i wielkości zamówienia.
Przykładowe koszty dostawy:
(podane ceny są cenami BRUTTO)
Rodzaj mebla
Krzesło
Ławeczka
Fotel
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Szezlong
450 zł
Łóżko
600 zł
Sofa 2-osobowa
od 500 zł
Sofa 3-osobowa
od 500 zł
Sofa 4-osobowa
od 550 zł
Narożnik
od 600 zł
Stół rozkładany
200 zł
Stół
150 zł
Podnóżek / pufa
od 50 zł
Całkowity koszt dostawy dla jednego zamówienia (kilku produktów - max 10 szt.) nie przekroczy 1000 zł na terenie
Polski.
Do wybranej formy płatności "za pobraniem" (płatność przy odbiorze) doliczamy koszty 15 zł (dotyczy produktów na
zamówienie Meble Chesterfield).
Transport nie obejmuje wniesienie mebli.
Jeśli nie zostanie to uzgodnione indywidualnie w dniu transportu, klient jest zobligowany do odebrania mebli w
godzinach od 6:00 do 23:00.
Kontakt telefoniczny odnośnie transportu: Pan Staszek 537 500 559

Transport
Transport:
Dbając o bezpieczeństwo Państwa mebli, zazwyczaj rozwozimy je własnym transportem.
Zamówienie zostanie przyjęte i przekazane do realizacji dopiero wtedy, gdy zaakceptują Państwo zaproponowane
przez nas koszty dostawy.
Koszt dostawy uzależniony jest od odległości i wielkości zamówienia.
Przykładowe koszty dostawy:
(podane ceny są cenami BRUTTO)
Rodzaj mebla
Koszt transportu
Krzesło
60 zł
Ławeczka
150 zł
Fotel
310 zł
Szezlong
450 zł
Łóżko
600 zł
Sofa 2-osobowa
od 500 zł
Sofa 3-osobowa
od 500 zł
Sofa 4-osobowa
od 550 zł
Narożnik
od 600 zł
Stół rozkładany
200 zł
Stół
150 zł
Podnóżek / pufa
od 50 zł
Całkowity koszt dostawy dla jednego zamówienia (kilku produktów - max 10 szt.) nie przekroczy 1000 zł na terenie
Polski.
Do wybranej formy płatności "za pobraniem" (płatność przy odbiorze) doliczamy koszty 15 zł (dotyczy produktów na
zamówienie Meble Chesterfield).
Transport nie obejmuje wniesienie mebli.
Jeśli nie zostanie to uzgodnione indywidualnie w dniu transportu, klient jest zobligowany do odebrania mebli w
godzinach od 6:00 do 23:00.
Kontakt telefoniczny odnośnie transportu: Pan Staszek 537 500 559
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