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ERGO Organic Cotton 

Méretek

80*200cm: 169900 Ft

90*200cm: 169900 Ft

140*200cm: 284900 Ft

160*200cm: 309900 Ft

180*200cm: 329900 Ft

200*200cm: 359900 Ft

Rövid leírás

Az ERGO Organic Cotton zsákrugós matrac kizárólag organikus, genetikailag nem módosított szerves

pamutszövetet használ. A pamut a természet egyik legjobb organikus nedvességszabályzó anyaga. A

természetes légzése miatt sokkal egészségesebb az emberi bőr számára. Ezzel a tulajdonsággal

hihetetlenül kimagasló nedvességszabályozást kínál a matrac használója számára.

Részletes leírás:

Ergo matracok

 

Az Ergo matracok magas színvonalú alvási élményéért az ISBIR Bedding vállalja a garanciát:

 

2021-től az ISBIR Bedding tulajdonában lévő Ergo 1991 óta családi vállalkozásként üzemelt

Törökországban. Magas minőségű termékekkel biztosították a kimagasló alvásélményt az elmúlt 20 év

során. A vásárlói tapasztaltok illetve a rendkívül pozitív visszajelzések miatt hamar sikeressé vált a cég.

Innovatív alvással kapcsolatos termékei – tökéletes alvási élményt biztosított vásárlói számára. Az

ERGO matracok szerkezeti felépítése illetve gondos tervezése miatt azt az érzést nyújtották a használat

során melyet a matracvásárlók hosszútávon elvártak, kényelmük és használati értékük rendkívül
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hosszan megmaradt.

 

Alapelveik közé tartozik, hogy mindenkinek joga van a jó alváshoz.

 

Az Ergo Bedding, 20.000 m 2 alapterületű modern és higiénikus gyártóüzemében matracokat,

ágykereteket illetve egyéb kiegészítő termékeket gyárt. A majdnem negyedszázados tapasztalatával és

tudásával egészséges alvási termékeket kínál fogyasztóinak.

Az Ergo megbízható partner nem csak az egyéni felhasználók számára, hanem olyan szállodák számára

is, amelyek egyedi alvási élményt szeretnének nyújtani vendégeiknek.

 

Az ERGO termékek saját zsákrugózattal készülnek, valamint szerepel a kínálatukban a hagyományos

bonell rugózattal ellátott matrac illetve memory foam összeállítás is.

 

 

Az ERGO alapvető hitvallásai:

 

-          Mindenkinek joga van a jó alváshoz

-          Azért dolgozunk, hogy magas minőségű termékeket juttassunk el minél több emberhez

-          Megbízható partnerei vagyunk vásárlóinknak

-          Hiszünk a feltétel nélküli vásárlói elégedettségben

- Nem csak alvással kapcsolatos termékeket gyártunk, részt veszünk az alvási kultúra

folyamatos fejlesztésében és hozzá is járulunk

 

Ergo Organic Cotton:

 

 

1.      Hosszú élettartamú magas pamuttartalmú szövet

2.      Antibakteriális párnázó

3.      Párnázó hab
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4.      Párnázó hab

5.      Pamut párnázó

6.      Pehely hab réteg

7.      HR nagyrugalmasságú hab

8.      Feszes filc

9.      Zsákrugó rendszer

10.  Habkeret

11.  Pamut párnázó

12.  Tartóhab

 

AZ ALVÁS TERMÉSZETTEL ÖSSZEKAPCSOLT ÁLLAPOTA

 

Az ERGO Organic Cotton zsákrugós matrac kizárólag organikus, genetikailag nem módosított szerves

pamutszövetet használ. A pamut a természet egyik legjobb organikus nedvességszabályzó anyaga. A

természetes légzése miatt sokkal egészségesebb az emberi bőr számára. Ezzel a tulajdonsággal

hihetetlenül kimagasló nedvességszabályozást kínál a matrac használója számára.

A felső párnázó réteg a pehyelpaplanok világának érzetét nyújtja, lágy tökéletesen a testet követő

felületének köszönhetően.

A saját gyártású zsákrugórendszer tökéletesen dolgozik együtt a matraccal, levéve a terhelést a

gerincoszlopról ideális súlyelosztást és alátámasztást garantálva.

 

Az ERGO negyedszázados tapasztalatait tökéletesen felhasználó matrac oldalkeretet kapott a hosszú

élettartam biztosítása érdekében.
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