
MatracGuru

Biohome! Alváskultúra - www.matracguru.hu

Ágykeretek - Kárpitos ágyak, kanapéágyak

Isbir Life Sleep Atlantic szett

Méretek

160*200cm: 399900 Ft

180*200cm: 399900 Ft

Részletes leírás:

Isbir Life Sleep Atlantic szett

Isbir Life Sleep Atlantic szett, amely tartalmaz egy Isbir Atlantic ágyneműtartós ágykeretet , egy Isbir

Life Sleep Lilium bonell rugós matracot és kiegészítőket (2 db Isbír Yastik párna 50*70 cm, 1 db Isbír

Silikon paplan ,1 db Isbír Fitted vízzáró matracvédő ), online nem rendelhető.

Az Isbir Life Sleep Atlantic szett megtekinthető kiállítva üzletünkben.

Az Isbir Life Sleep Atlantic szett kétféle méretben és színben elérhető.

További kérdés esetén forduljanak szaktanácsadó kollégáinkhoz bizalommal!

 

Life Sleep LILIUM bonellrugós matrac

A megfizethetően kemény! Bonellrugós matracok között a Life Sleep LILIUM matrac mindenképpen

megérdemel egy kis figyelmet, főként, ha egy vastag, határozottan feszes antiallergén matracot

keresünk a megfizethető árkategóriában. A 25cm vastag és kivételes párnázó réteggel ellátott Lilium

bonellrugós matracról szinte minden jó elmondható, amit csak egy minőségi bonell rugós matracról el

lehet mondani. Az antiallergén kikészítésű Ökotex Standard 100 minősítéssel rendelkező Qualofill

Alerban matrachuzat puha tapintásával, gyönyörű megjelenésével a felső kategóriás matracokat idézi,

ugyanakkor a fix matrachuzat ellenére is 100% védelmet nyújt a házi poratkák ellen, megakadályozza

a baktérium- és gombatelepek kialakulását és a matrac élettartamán át egészséges és higiénikus alvási

környezetet biztosít. Tekintettel, hogy az Isbir vállalat Törökország egyik legnagyobb és legmodernebb

habosító üzemével rendelkezik, így természetes, hogy a saját habosítással elkészített kompozit és

poliuretán komforthabokból készülő párnázó réteg a matrachuzat alatt légáteresztő, károsanyag-

mentes és deformálódás nélküli hosszú élettartamot garantál. Az edzett acél bonellrugók között
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keresztirányban a Cardo matracok „egyedülálló” egészségcenteréhez hasonlóan 11 darab a rugózat

közé befűzött élére állított hideghab támasz gondoskodik a matrac feszességéről és tompítja az

esetleges áthullámzásból eredő kellemetlen mozgását a matracnak. A speciális geometriában

elrendezett 11 keresztirányú merevítő elosztásának köszönhetően a matrac a nagyobb terhelést kapó

medence részen lényegesen feszesebb, míg a váll részben lágyabb komfortot nyújt. Amennyiben Ön

egy megbízható, vastag és 5 év garanciával forgalomba kerülő 25 cm vastag bonellrugós matracra

vágyik, úgy a Life Sleep Lilium matracnak mindenképpen érdemes adni egy esélyt.

Bonell rugós matracok

Az epeda rugózat után talán a legrégebbi rugószerkezet a bonellrugó. A bonell rugós matracok

legjellegzetesebb vonása, hogy u.n. dupla tölcsér alakú a rugótest és jellemzően 5-7 spirálból,

menetből áll. A bonellrugó vastagsága folyamatosan csökken, napjainkban 1,6-2,4mm között mozog, a

legáltalánosabb bonellrugó vastagság a 2,2mm. A bonell matracok előnyeiként a hosszabb élettartamot

és az alacsonyabb bekerülési árat érdemes megemlíteni, azonban a felhasznált egyéb alapanyagok

-párnázó réteghez felhasznált szivacs- minősége ezt jelentősen ronthatja. A bonellrugós matracok

hátránya, hogy a nagy átmérőjű és különálló rugótestek egymással szorosan össze vannak drótozva,

így az egész ágymatrac egy egységes felületet alkot.

 

Isbir ágykeretek

Az Isbír török gyártó cég több minőségi, márka és üzleti díj mellett 2012-ben és 2015-ben megnyerte a

bútor dizájn díjat (National Home Furnitures Design Contest Award), valamint 2015-ben még az év

legdivatosabb ágya díjat (Most Fashionable Bed of Year Award) is magáénak tudhatta. Nem meglepő

módon bútoraik, a stílusos tervezésnek köszönhetően dekoratív célokra is kiválóan megfelelnek, túl

azon, hogy a funkcionális szempontokat sem hagyják figyelmen kívül. A nagy tárolóval rendelkező

boxos ágyneműtartó, kattintós rendszerének köszönhetően, nyitott helyzetben befixálódik, így nem tud

rácsukódni sem a felnőttek, sem pedig a gyermekek kezére. Precíz, rugalmas, fémkeretes ágyrács
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rendszere éppen olyan stabil alapot nyújt zsákrugós, mint hideghabos matracok alatt. Két külön matrac

használata esetén az ágyrácsok egymástól függetlenül nyithatóak, a krómozott henger alakú lábak

pedig azonnal kiemelik a bútort a környezetéből. A klasszikus vonalvezetésű 128cm magas fejvég

minimál stílusával azonnal megragadja a tekintetet. Az Isbír saját textilgyárának és nem utolsó sorban

a törökök szövetek iránti elköteleződésüknek köszönhetően, az ágyak több, mint 10 különböző

textúrájú és ezen belül is (textúránként) több, mint 10 színben rendelhetőek. Az Isbír gyár minőségi

matracainak és kiváló bútorainak köszönhetően olyan felső kategóriás hotelek beszállítójává vált, mint

a Meriott, a Radisson vagy a Best Western. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk

Gigamatrac szaküzleteinkben, hogy személyesen is megtekintsék ágykeret választékunkat és

kiválaszthassák az otthoni berendezéseknek leginkább megfelelő anyag és szín kombinációt. 
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