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Matrac - Rugós matracok

Life Sleep by Isbir LILIUM bonellrugós matrac

Méretek

90*200cm: 216900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

140*200cm: 304900 Ft Akciós ár: 182900 Ft

160*200cm: 344900 Ft Akciós ár: 206900 Ft

180*200cm: 366900 Ft Akciós ár: 219900 Ft

Részletes leírás:

 

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
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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

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, bonellrugós 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 cégtörténet
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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

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