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Billerbeck Dreamline Portofino táskarugós matrac

Méretek

90*200cm: 205900 Ft

140*200cm: 271900 Ft

160*200cm: 297900 Ft

180*200cm: 339900 Ft

Rövid leírás

A nagysűrűségű 528db 5 zónás ergonómiai szempontok alapján kialakított Billerbeck Dreamline

Portofino matrac felveszi a fekvő ember testformáját, tökéletes ortopédikus, de határozott

alátámasztást biztosít. A formakövetésnek köszönhetően gerinckímélő hatású, levegőőnyílások teszik

lehetővé a tökéletes átszellőzést. Tekintettel, hogy a Billerbeck Dreamline Portofino matrac

masszírozóhab, memoryfoam, toll és latex komfortréteggel egyaránt rendelhető, a kiválasztott

párnázóréteg befolyásolja majd a fekvőfelület keménységét. 5 zónás zsákrugós rendszer masszívitása

pillowtop komfortréteg kényelme tökéletes ergonómiai egységet alkot.

Részletes leírás:

Billerbeck Dreamline Portofino matrac egy magas komfortfokozattal rendelkező, kiváló minőségű

ágybetét. A BillerbeckPortofino zsákrugós vagy más néven táskarugós matrac a tradíciót egyesíti a

minőséggel. Kifogástalan anyagminőség, kifinomult megmunkálás, igazi német minőség. A Portofino

matrac időnként akciós áron is kapható. A táskarugós alapra helyezett masszírozó hab fedőrétegnek

köszönhetően tökéletesen eloszlik a testsúly, mégis egyenletesen, felfekvési pontok nélkül támaszt

alá. A matrachoz kiválasztott topper a legmagasabb alváskomfortot biztosítja, tökéletes ortopédikus

alátámasztást biztosít, gerinckímélő, váll és deréksüllyesztő hatású, lélegzőnyílások teszik lehetővé a

matrac átszellőzését. A Billerbeck Dreamline Portofino matrac ár arányban áll a matrac minőségével,

várható élettartamával és a kapott matrac szolgáltatásávalÖltöztetőréteg: kiemelt vastagságú

poliészter szálbundával steppelt Lycra tartalmú Tencel felületű többrétegű hurkolt kelme. A

matrachuzat varrástechnológiája: élvarrott + topper. A matracot a topperrel a négy oldalán körbefutó

cipzár köti össze, így tetszőlegesen és bármikor akár másik karakterű matrac topperre cserélhető.A
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nagysűrűségű 528db 5 zónás ergonómiai szempontok alapján kialakított Billerbeck Portofino matrac

felveszi a fekvő ember testformáját, tökéletes ortopédikus, de határozott alátámasztást biztosít. A

formakövetésnek köszönhetően gerinckímélő hatású, levegőőnyílások teszik lehetővé a tökéletes

átszellőzést.Tekintettel, hogy masszírozóhab, memoryfoam, toll és latex komfortréteggel egyaránt

rendelhető, a kiválasztott párnázóréteg befolyásolja majd a fekvőfelület keménységét.

A Billerbeck és a vállalat története:

A Billerbeck 1921 óta foglal el vezető szerepet az európai paplan, párna gyártásában és

értékesítésében. Az elmúlt csaknem egy évszázad során folyamatosan azzal a céllal fejlesztjük a

termékeinket, hogy minden egyes ember számára ideális alváskörülményeket tudjunk kínálni. A

legkiválóbb színvonalat képviselő különböző töltetű paplan, párna, matrac, topper és ágybetét

kínálatunk, valamint a kényelem és egészség szempontjából utolérhetetlen minőséget képviselő ágyak

és ágyrácsok kedvező áron kínált kompromisszummentes német prémium márkát képviselnek, melyet

magasan képzett magyar szakemberek állítanak elő.

 

Miért jobb a zsákrugó, mint a bonellrugó?

 

A táskarugós vagy más néven zsákrugós matrac a csúcsminőséget képviseli a rugós matracok között. A

hagyományos matracokhoz képest majdnem kétszer annyi egymástól függetlenített rugótestet

tartalmaz. Az így összesített rugók szabadabban mozognak, ezáltal a matrac rendkívül nagy

rugalmasságot tud biztosítani, és jobban fel tudja venni az emberi test vonalát. Ennek köszönhetően

jobban ellazulhat testünk és pihentetőbbé válik az alvás.

 

Zsákrugós matracok:

A bonell elavultságát és korszerűtlenségét felismerve a gyártók kifejlesztették a zsákrugót (másnéven

táskarugót), amelynek elve, hogy a rugótestek kisebb méretűek és egy kis textil tasakba bevarrva

majdnem függetlenül mozognak egymástól. Ez természetesen sokkal jobb, mint elődje, de

pontrugalmasságban még mindig messze elmarad a habmatracoktól, nem beszélve arról, hogy a

zsákrugós matracok árfekvése nem éppen a legkedvezőbb.Természetesen a zsákrugós matracok

ergonómiai alakíthatósága klasszisokkal meghaladja a bonell rugós matracokat, azonban a megfelelő

zónázott kialakítás csak a felsőbb kategóriákban található meg. És még mindig ott tartunk, hogy egy

fémhalmazzal az ágyunkban alszunk együtt, amely kisérletileg bizonyított módon felerősítheti az

elektroszmog káros hatásait és a föld egészségtelen sugárzásainak felerősítésében is kiemelkedő

szerepe van. A hangzatos garanciavállalásnál -tisztelet a kivételnek- a 10-15 év általában csak a

rugótestre vonatkozik, ami azonban tönkre szokott menni, az a kényelmi réteg és a huzat, ezekre

többnyire viszont csak 1-3 év garancia van.

 

Zsákrugó vagy Marshall-rugó

 

A tengerentúlon jól ismert Simmons cég egyik mérnöke, John Franklin Gail tervezte meg 1925-ben a

Marshall (zsákrugó, táskarugó) rugók alapján készülő Beautyrest névű gépet (a matrac neve egyébként

a mai napig Beautyrest), ami forradalmasította a zsákrugó tömegtermelését, olcsó előállítását.
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Simmons hatalmas reklámkampányba fogott, 1927-es reklámplakátjukra még magát Eleanor

Rooseveltet is rányomtatták. 1929-ben gazdasági válságnak köszönhető az, hogy inkább a 40-es

évektől számítják a zsákrugós matrac térhódítását.

 

 

A BillerbeckPortofino zsákrugós vagy más néven táskarugós matrac a tradíciót egyesíti a minőséggel.

Kifogástalan anyagminőség, elfogadható ár, kifinomult megmunkálás, igazi német minőség. A Portofino

matrac időnként akciós áron is rendelhető, ezt külön piros színnel kemelve az akciós árak rész alatt

jelenítjük meg.
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