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De ce alegem magazinul noapte-buna.ro ?

saltele latex
Secretul unui somn odihnitor detaliat de noapte-buna.ro
Noapte-buna.ro este “magazinul viselor frumoase “ aici gasind o gama larga de
saltele , perne , pilote, lenjerii de pat , reprezentand totul necesar pentru o noapte
linistita.
Specialistii acestui magazin de saltele recomanda saltelele care au in compozitie strat
de latex.
Care sunt avantajele unor saltele latex ?
In primul rand trebuie sa luam in considerare faptul ca sunt ecologice si ofera o igiena
ridicata.
Un avantaj vizibil este durata de viata a acesteia ce are ca termen estimat intre 7 si
12 ani.
Ofera o pozitie fixa a corpului in timpul noptii , acestea distribuind foarte bine
greutatea.
Absorbtia miscarii partenerului este un alt avantaj al saltelei latex deoarece nu ne
vom trezi in timpul noptii din cauza miscarilor acestuia.
Oferă confort și simplitate. De asemenea, acest tip de saltele nu vă vor oferi o

senzație de scufundare, datorita elasticitatii ridicate.
Nu trebuie sa vă faceți griji de existenta alergenilor, prafului si mucegaiului, veti fi
doar dumneavoastră și somnul liniștit.
Un alt avantaj al saltelelor din latex este că sunt foarte durabile. Datorită materialului
natural din care sunt confecționate, aceste saltele pot dura mult timp, poate chiar mai
mult de 20 ani.
Una dintre cele mai bune caracteristici ale saltelelor din latex este că pot personaliza
fermitatea, dimensiunea și forma corpului utilizatorului.
Cum alegem o saltea latex ?
Saltele latex sunt de trei tipuri :
Latex sintetic, un produs bazat pe poliuretan cu petrol , principalul avantaj al acestuia
este costul produsului.
Latex natural , se obtine prin prelucrarea arborelui de cauciuc , aceste saltele sunt
mult mai dense si pot fi dure sau moi in functie de dorinta noastra . Beneficiul
principal al acestora fiind comoditatea lor.
Latex mixt , fiind cel mai popular , combina latexul natural si cel sintetic unde
procentajul general este de 30% natural si 70% cel sintetic.
Magazinul nostru vine in ajutorul dumneavoastra cu o gama variata de saltele latex pe
toate dimensiunile , cu reduceri consistente in aceasta perioada , garantie prelungita
si transport gratuit .
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