simmons bamboo love profusion.
sempre, uma paixão arrebatadora.

PILLOW top
quadrado

36

ALT. DO COLCHÃO
tolerância de +/- 1,5cm

medidas
Medidas
especiais sob
consulta.

TECIDO CAPA

75

ALT. DO CONJUNTO

com base de 25cm de altura

88 x 188
96 x 203
120 x 203
138 x 188
158 x 198
178 x 198
193 x 203
Nobre malha constituída com fibras naturais de bambu. (50% poliéster, 43% viscose de bambu, 7%
poliamida).

Contém em sua estrutura fios
INTENSE (anti-stress).

TECIDO FAIXA

Faixas laterais em Animale Anthylope (100% Poliéster) e fechamento com fitas bordadas Simmons.

opções
de bases

Cama Estruturada 20-25cm
(pés imbuia 14cm, rodízios cromados e cantoneiras metálicas)

DESCUBRA:
1 - O BORDADO
Composto por Exclusiva manta tecnológica importada
Memosense de alta densidade + Lâmina de espuma
Perfilada + Lâmina de espuma Soft de acolhida macia
+ Texturizado.
2 -A CAMADA DE CONFORTO

originalcomfort

Formada por Lâminas de espuma de alta performance
com excelente suporte + Lâmina de espuma ultra firme
+ Feltro Resinado Termobound 500g antiácaro.
3 - O SUPORTE
OPÇÃO POCKETED: Supermolas exclusivas ensacadas
individualmente com 18cm de altura em aço carbono,
pré-comprimidas. 258 molas x m².

O CONFORTO ORIGINAL DE LOVE:
Love Profusion segue o conforto
tradicional de Simmons Bamboo
que há anos encanta quem o experimenta.
De acolhida firme porém, extremamente agradável, Love Profusion é
uma escolha de apaixonados.

OPÇÃO LFK: Tecnologia LFK 2.2mm em aço carbono.
Estabilidade Máxima, Durabilidade Garantida e Firmeza
com máximo conforto.
4 - O Sistema Encapsulado

ExPU Border

Quadro de reforço especial em todo o perímetro do
colchão estruturado por ExPU Border, moderno material de composição resistente que permite o aumento
da área útil melhorando o suporte em suas bordas e
cantos.
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