
 מחוזקים במסגרת פלדה קפיציםדגם יאנג מזרן 

 תיאור המוצר:

להענקת שינה טובה  מזרן אורתופדי בעל ליבת מערכת קפיצי בונל מחוזקים במסגרת פלדה
וספוג לפיזור לחצים על פני המזרן ולמניעת שחיקת  המזרן מחוזק בשכבות ריבונד ,ואיכותית

 .הקפיצים והמזרן
המזרן מרופד בבד איכותי משולב כותנה וסינטטי אנטיבקטריאלי, למגע נעים ושיפור איכות 

 .השינה
 .כמו כן ליבת המזרן כוללת פתחי אוורור )נשמים( המשמשים לפריקת לחצים מליבת המזרן

 
 ס"מ 20עובי: 

 אחריות:
 לישראל Clark&Comfort על ידי ויטוריו דיוואני ייבואן רשמי ובלעדי של מוצרי שנים 5אחריות 

 לא ניתן להחזיר את המוצר מרגע שאריזתו נפתחה!

 מפרט ומאפיינים ייחודיים של המזרן:

 .מערכת קפיתי בונל .1
 .מכיל שכבות ספוג וריבונד לחיזוק .2
 .תמיכה היקפית בקצוות המזרן .3
 .יחודי בדפנות המזרןי 3Dבד אוורירי  .4
 .ריפוד בבד משולב כותנה וסינטטי אנטיבקטריאלי .5
 .פתחי אוורור בליבת המזרן .6
 רך( 1 קשיח 5) 5 מתוך 2 קשיחות דרגת .7
 

Clark&Comfort 
)קלארק אנד  Clark&Comfort  ויטוריו דיוואני גאים להציג לראשונה בארץ את ענקית המזרנים

 קומפורט(.

בעלי הרכבים ייחודיים להבטחת איכות, נוחות  Clark&Comfort פותחו במעבדותמוצרי השינה אשר 

  .ת, אשר יעניקו לכם חוויית שינה איכותית ובלתי מתפשרתיועמידות מקסימל

מפתח כל העת נוסחאות ייחודיות לייצור פליאריטן בעל תכונות  Clark&Comfort צוות הכימאים של

יות, אנטיבקטראיליות, הפיתוחים הללו נכנסים בסופו של דבר משופרות של גמישות, עמידות, אווריר

 .למוצרי השינה שלנו

המזרנים מיוצרים על פי הזמנה, לאחר שבחרתם את המוצר הנכון ביותר בעבורכם נשלחת ההזמנה 

 .לייצור על מנת להבטיח שתקבלו את המוצר בהתאמה מירבית

רחבי הארץ ומשווקים בלעדית על ידי ויטוריו זמינים לרכישה בכל  Clark&Comfort מוצרי השינה של

 .דיוואני בע"מ

 www.clarkncomfort.co.il קישור לאתר

 

 הערות למכירה:

 כללי

 .במידות 2% תיתכן סטייה של •

 אספקה

http://www.clarkncomfort.co.il/
http://www.clarkncomfort.co.il/


 .שהמוצר במלאיאת המוצר ניתן לספק על פי הפירוט במכירה, מועדי האספקה מותנים בכך  •
דיוואני לא תהיה אחראית לאיחור או עיכוב באספקה או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח  •

 .עליון או אירועים שאינם בשליטתה

 הובלה

 בלבד.₪  149: משלוח והרכבה עם שליח עד הבית בתוספת •
 .לקומה ישירות למוביל₪  50בהעמסה ידנית תהיה תוספת של  3מעל קומה  •
 .לקומה ישירות למוביל₪  75בהעמסה ידנית תהיה תוספת של  5מעל קומה  •
  .הובלות לאזור ירושלים יתכן עיכוב באספקה של כשבוע מעבר לזמן האספקה הנקוב •
 .בכל מקרה של צורך בשרותי מנוף חיצוניים או פירוק והרכבה החיוב יחול על הלקוח •
 .מחיר ההובלה הינו בנוסף למחיר המוצר •

 ימי עסקים( 7)ייתכן עיכוב של עד ₪  99הובלות בתוספת מרחק 

 .צפונית לקריית ים •
 .יישובי גוש משגב •
 .מזרחית ומזרחית לנצרת עילית-צפונית •
 .הובלות מעבר לקו הירוק •

 ימי עסקים( 14)ייתכן עיכוב של עד  199הובלות בתוספת מרחק 

 .מזרחית למיתר •
 .דרומית לבאר שבע •
 .מערבית לנתיבות •
 .לאופקיםדרומית ומערבית  •
 .ישובים מזרחיים לגן נר מעבר לקו הירוק •
 .רחבי רמת הגולן •

 ימי עסקים( 21)ייתכן עיכוב של עד ₪  389הובלות בתוספת מרחק 

 . יישובי כביש הערבה בין עין גדי לאילת •
 .דרומית לירוחם כולל •

 איסוף עצמי

נות ישירות ימי עבודה מיום קבלת האישור מהספק לאיסוף, במקרים חריגים יש לפ 21עד  •
 .לספק

כתב האחריות אינו תקף במקרה של חבלות ו/או מכות ו/או שריטות או נזק אחר אשר עשוי  •
 .להיגרם במהלך הובלה עצמית ו/או התקנה עצמית

 מדיניות ביטולים

 .ועל פי חוק תקנון האתר מדיניות הביטולים של החברה לפי •

 ט.ל.ח

 https://goo.gl/PohTFM גבולות תוספת מרחק -קישור לגוגל מפות 

  
 

https://www.vdivani.co.il/page/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99
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