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Matrac - Rugós matracok

Life Sleep by Isbir Double Comfort zsákrugós matrac
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Részletes leírás:

Life Sleep by Isbir Double Comfort zsákrugós matrac

Micsoda ár-érték arány! A Life Sleep by Isbir Double Comfort táskarugós matrac a különbözően keményfélkemény két komfortoldalával, a 7 ergonómiai szempontok alapján kialakított zsákrugós
rendszerével, a 28cm magasságával és a csábítóan kedvező akciós fogyasztói árával napok alatt
a sláger termékek közé verekedte fel magát. A kifogástalan minőségű 7 ergonómiai szempontok szerint
kialakított táskarugós rendszer határozottan feszes alátámasztást nyújt. A matrac két különböző
keménységű oldalán használt hideghab és komforthab rétegeknek köszönhetően igazán minőségi
és hosszú élettartamot garantáló párnázóréteg került beépítésre. Az alapvetően is feszes matrac
egyik oldala bár közép-keménynek van írva, tesztjeink szerint inkább a feszesebb kategóriába tartozik,
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míg a másik keményebb kobfortoldala a matracnak az igazán feszes , de mégis rugalmas komfortra
vágyók felülete lesz.vel, a 28cm magasságával és a csábítóan kedvező akciós fogyasztói árával napok
alatt a sláger termékek közé verekedte fel magát.

kompromisszumot
nem tűrő módon a kedvezőbb árfekvésű zsákrugós matrac esetében is –mint most esetünkben a
A Life Sleep matracok esetében a matrachuzat már nem is lehet kérdés, hiszen

Double Comfort matacnál a Quallofil® és Allerban® technológiával készülő felső funkcionális
textíliája itt is a tökéletes minőség, a gyönyörű esztétikai megjelenés, a kellemes tapintás mellett
antiallergén közegként nem engedi a baktériumok és gombák elszaporodását, így Double
Comfort matracunk is hosszú éveken keresztül mentes lesz a nem kívánatos élősködőktől.

Isbir cégtörténet
1968 óta működik az Isbir Holding Company vállalat saját habgyártó és textilgyártó üzemmel
rendelkezik. Többségében német részvényesekből álló vállalat a világon és Törökországban is a
megfizethető minőségi matracokról ismert. A legmodernebb technológiával felszerelt gyáregység
350000 m2-en 3500 alkalmazottal a világon több mint 25 országába szállít minőségi szálloda
matracokat. Ankarai székhellyel rendelkező gyártó filozófiája az egészség és a kényelem biztosítása a
tudás, tapasztalat és technológia segítségével. Amíg a világon a legtöbb gyártó az alapanyag
mennyiségen és minőségen próbál spórolni és úgy gyárt matracokat, addig az Isbir matracgyárban az
erősebb rugókat és minőségi (75kgm3 memory foam) alapanyagokat használnak a matracok és
textíliáknál.
Az Isbir textíliák közül a világon egyedüliként használt saját márkanévvel rendelkező Quallofil® és
Allerban® technológia a stresszmentes, atkataszító, antiallergén, kiválóan légáteresztő, nedvesség
elszívó és kipárologtató matrachuzat. Quallofil® és Allerban® technológiával készült matrachuzatok
ultrakönnyű szálakkal van átszöve a töltőanyag, amelyben maximális a légáramlás.
Az Isbir matracok között megtaláljuk a bonellrugós matracokt, zsákrugós matracokat, memory
matracokat, arnitel rugós matracokat és a legújabb tecnológiával készült hybrid matracokat.
Viscomed gyógyászati kiegészítőket gyártó részleg is az Isbir gyárterületén készülnek. Itt
megtalálhatunk kerekesszék párnát, különböző speciális memory foam párnákat, gyógyászati
segédeszközöket.
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De mi is az a zsákrugós matrac?
A rugós matracok területén a bonellrugók hátrányait a zsákrugós, táskarugós vagy tasakrugós
matracok megjelenése váltotta ki. Az ágybetét belsejében található hordó alakú rugótestek átmérője
kisebb, kis textiltasakokban elhelyezkedve egymástól függetlenül tudnak elmozdulni. A zsákrugós
matracok előnye, hogy az ágybetét nem hullámzik át egyik oldalról a másikra, a független rugók
pontosabb alátámasztást, egyenletesebb formakövetést biztosítanak.
A zsákrugók vastagságának változtatásával és elrendezésével megfelelően alakíthatók ki ergonómiai
zónák. A matrac gyártásban több mint 100 éve megjelent zsákrugózat használata a komforthabok
megjelenéséig forradalmasította a matracipart és máig a legdrágább matracok is ezzel a rendszerrel
készülnek.

Life Sleep matraccsalád
Matracok minőségi alapanyagokból, elérhető áron, a világ több mint 25 országában!
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