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Isbir Life Sleep Energy Plus zsákrugós matrac

Méretek

90*200cm: 366900 Ft Akciós ár: 219900 Ft

140*200cm: 488900 Ft Akciós ár: 292900 Ft

160*200cm: 528900 Ft Akciós ár: 316900 Ft

180*200cm: 583900 Ft Akciós ár: 349900 Ft

200*200cm: 599900 Ft Akciós ár: 359900 Ft

Rövid leírás

Az Isbir Life Sleep Energy Plus táskarugós matrac 7 zónás fekvőfelülettel kialakított termék, amely

alvás közben az optimális ortopédiai alátámasztást eredményezi. Az Isbir Life Sleep Energy Plus

kényelmi rétegét a 2 cm vastagságú Viscostar AEROMAX Comfort biztosítja. Továbbá a megfelelő

hőelvezetést és légáramlást Isbir 3D Addaptiv réteg biztosítja a matracon belül. 

Részletes leírás:

Isbir Life Sleep Energy Plus táskarugós matrac

Az Isbir Life Sleep Energy Plus táskarugós matrac 7 zónás fekvőfelülettel kialakított termék, amely

alvás közben az optimális ortopédiai alátámasztást eredményezi. Az Isbir Life Sleep Energy Plus

kényelmi rétegét a 2 cm vastagságú Viscostar AEROMAX Comfort biztosítja. Továbbá a megfelelő

hőelvezetést és légáramlást Isbir 3D Addaptiv réteg biztosítja a matracon belül. Az Isbir Life Sleep

Energy Plus matrac huzata az Isbir által szabadalmaztatott Isbir Antistress karbonszálas kötött kelme. A

matrac huzata csökkenti a nedvesség felgyülemlését és egyenletesebb hőelosztást nyújt a

rajtafekvőnek. A matrac ideális sportólok és aktív életet élők számára is. Az Isbir Life Sleep Energy

Plus táskarugós huzata levehető és otthoni körülmények között  tisztítható matrachuzat.
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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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