
ADORMO ORTOPEDIC
GREEN LINE



SALTEAUA ORTHOPEDIC GREEN LINE

• ADORMO Ortopedic Green Line, pentru ca ne-am gândit la toţi cei care
• au probleme cu coloana vertebrală sau cu spatele.
• Am completat gama Adormo cu o saltea Ortopedica.
• Consumatorul cauata produse din material cat mai naturale, atat din grija pentru natura

cat si pentru beneficiile aduse asupra organismului
• Adormo Orthopedic Green Line, este acoperita cu o husa lavabila cu fir de Aloe Vera



• Silenţioasă, fără arcuri

• Utilizabilă pe ambele părţi

• 18 cm spumă hipoalergenică în înălţime, densitate 28kg/m3

• Elasticitate 4 KPA

• 7 zone de confort

• In exterior, tratată cu Aloe Vera, matlasată cu vatelină

• Husă interioară antistatică

• Husă exterioară cu fermoar, lavabilă la 30°C, 

• Compoziţie permeabilă și ultraelastică

• Suport optim indiferent de stilul de dormit

• Susţine individual și proporţional greutatea corpului

• Îmbunătăţește calitatea somnului

• Certificare OEKO-TEX pentru textil

SALTEAUA ORTHOPEDIC GREEN LINE



SALTEAUA ORTHOPEDIC GREEN LINE

• Corespunde standardelor pentru paturi ajustabile

• Rulată în vid, pentru transport ușor

• Disponibila pentru listare , termen de livrare 4 iulie
• Materialee de promovare, leaflet

• Promovare in revista Dedeman, site-ul www.adormo.ro

Noua Saltea Ortopedic GREEN LINE

Când am făcut salteaua ADORMO Ortopedic Green Line , ne-am gândit la toţi cei care

au probleme cu coloana vertebrală sau cu spatele. Pentru că aceste probleme

ortopedice îţi pot afecta, din păcate, somnul. De aceea, salteaua Ortopedic Green Line

este făcută special din materiale mai tari, cu o densitate mai mare, pentru a ne asigura

că vei avea o poziţie cât mai corectă a corpului și o coloană cât mai dreaptă.

Cu o husă matlasată cu vatelină și tratată cu Aloe Vera pentru un maxim de confort,

utilizatorii saltelei se pot bucura din plin de beneficiile aduse de Aloe Vera organismului.

Husa este detașabilă cu fermoar pe 3 părţi, antistatică și lavabilă la 30 °C.

Toate aceste detalii pentru ca somnul tău să fie cât mai bun!

http://www.adormo.ro/

