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Matrac - Rugós matracok

Life Sleep by Isbir ErgoPlas Polymer rugós memory

matrac

Méretek

90*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

140*200cm: 621900 Ft Akciós ár: 372900 Ft

160*200cm: 678900 Ft Akciós ár: 406900 Ft

180*200cm: 733900 Ft Akciós ár: 439900 Ft

Részletes leírás:

 

Life Sleep ErgoPlas Polymer rugós memory matrac

 

Life Sleep ErgoPlas Polymer rugós memory matrac a hangtalan rugózásával és a kiváló minőségű 75

kg/m3 sűrűségű memory foam kényelmi réteggel 21. századi csúcstermék. A megfizethető

csúcskategóriás matracok egyike, amelybe kipróbálás után rögtön bele szeretünk. 7 ergonómiai zónás

kialakítás, hosszú élettartam (kb. 80-100 évig megőrzi rugalmasságát a polymer rugó) jellemzi az Isbír

által gyártott és szabadalmaztatott eredeti Polymer rugókkal rendelkező matrac, dinamikus. 25 cm

magas matrac levehető, mosható huzattal és 10 év garanciával rendelkezik!
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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.

 

Life Sleep matraccsalád

Minőségi alapanyagokból készült matracok elérhető áron. Több mint 25 országban a világon! 7

ergonómiai zónás zsákrugós matracok nagyon határozott alátámasztással. 
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