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Matrac - Rugós matracok

Life Sleep by Isbir Memory Platinum zsákrugó+memory

65kg/m³

Méretek

90*200cm: 283900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

140*200cm: 371900 Ft Akciós ár: 222900 Ft

160*200cm: 411900 Ft Akciós ár: 246900 Ft

180*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

200*200cm: 483900 Ft Akciós ár: 289900 Ft

Részletes leírás:

Life Sleep Memory Platinum zsákrugó+memory 65kg/m³

 

Az Isbir matracgyár Life Sleep Memory Platinum zsákrugó+memory 65kg/m³ matrac 32cm

magasságával, 7 ergonómiai zónás zsákrugós rendszerével és a 6cm vastag nyitott cellás

65 kg/m³ tömegsűrűségű memoryfoam topperrel egy igazi feszes emlékezőhabos matrac

mindazok számára, akik a megbízható, vastag és feszes emlékezőhabos táskarugós matracokat

kedvelik. A minőségi 7 zónás táska rugózat a különleges edzésnek köszönhetően strapabíró, alaktartó;

határozott de ergonómikus alátámasztást biztosít. A 26cm vastag zsákrugós matrac alap már

önmagában is egy kivételes termék, amennyiben ezt még kiegészítjük a kivételesen
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légáteresztő 65kg/m3 tömegsűrűségű emlékezőhab topperrel (fedőmatraccal),

akkor egy olyan zsákrugós-emlékezőhab hybrid matracot kapunk, amely ár-érték arányban fogyasztói

ár tekintetében és minőségében egyaránt könnyedén megállja a helyét a magyar matracpiac összes

hasonló terméke között. 

A Life Sleep matracok esetében a matrachuzat már nem is lehet kérdés, hiszen kompromisszumot nem

tűrő módon a kedvezőbb árfekvésű zsákrugós matrac esetében is –mint most esetünkben a Memory

Platinum matracnál 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 Memory

Platinumt matracunk is hosszú éveken keresztül mentes lesz a nem kívánatos élősködőktől.

Az Isbir vállalat története:

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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A kép illusztráció

Mik is azok a hybrid matracok?

Mint azt már több más iparágban is megtanulhattuk, a hybrid rendszerek két különböző fő

elemet rejtenek magukban. Hasonlóan a hybrid autókhot, ahol az üzemanyag és az elektromos

meghajtás adja a motor hybrid jellegét. Matracok vonatkozásában a 2015-ös év volt az, amely a

matracok területén is elhozta nekünk a HYBRID kifejezést. Ágybetétek területén már több gyártó is

kínálja ezt a megoldást: Tempur, Curem, Sealy's. A hybrid ágymatracok minden esetben egy

táskarugós alapot jelentenek a memoryfoam réteg alatt, így a két önnálló matrac alapanyag külön-

külön tulajdonságai egy matracban egyesülhetnek. És hogy mi az értelme az egésznek? A zsákrugós és

az emlékezőhabos matracok teljesen különböző viselkedést mutatnak. Míg a zsákrugós ágybetétek

fürgék, dinamikusak, gyorsan visszaállnak az eredeti formájukra és rendkívül rugalmasak, addig az

emlékezőhab alapanyag ennek pontosan az ellenkezőjét mutatja: lusta, lomha alapanyag, amely csak

lassan áll vissza az eredeti formájára és ellentétben a rugókkal elnyelik a mozgási energiát. Ezen két

alapanyag kombinációja tehát egy nagyon érdekes fúzió, viszont a két alapanyag nagyon jól egészíti ki

egymást. Az alsó tartó zsákrugózat megfelelően precíz, rugalmas és határozott alátámasztást biztosít,

míg a felső -több esetben több különböző tulajdonságú- emlékezőhab réteg pedig a tökéletes

formakövetést, a milliméter pontos alátámasztást és a felhőtlen pihenést piztosítja.
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