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Isbir YOU & ME papa-mama táskarugós matrac

Méretek

160*200cm: 394900 Ft Akciós ár: 236900 Ft

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

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

Rövid leírás

A Life Sleep bx Isbir YOU & ME táskarugós matrac 7 zónás zsákrugós rendszerével, papa-mama oldalas

kialakítással és hideghab komfortréteggel minden olyan tulajdonságot magában hordoz, amit csak egy

megfizethető mégis felső kategóriás táskarugós ágybetéttől elvárhatunk. Míg a 140kg-ig terhelhető 7

ergonómiai zóna szerint kialakított vastag és masszív zsákrugós rendszer a megfelelő alátámasztásról

és a hosszú éveken át tartó stabilitásról gondoskodik, addig a saját habosítási eljárással készülő nagy

tömegsűrűségű hideghab komfortrétegek a kifogástalan kényelem és a páratlan szellőzésről

gondoskodnak majd az éjszakai pihenés során.... 

Részletes leírás:

 

Life Sleep by Isbir YOU & ME papa-mama oldalas zsákrugós matrac 

A Life Sleep bx Isbir YOU & ME táskarugós matrac 7 zónás zsákrugós rendszerével, papa-mama oldalas

kialakítással és hideghab komfortréteggel minden olyan tulajdonságot magában hordoz, amit csak egy

megfizethető mégis felső kategóriás táskarugós ágybetéttől elvárhatunk. Míg a 140kg-ig terhelhető 7

ergonómiai zóna szerint kialakított vastag és masszív zsákrugós rendszer a megfelelő alátámasztásról

és a hosszú éveken át tartó stabilitásról gondoskodik, addig a saját habosítási eljárással készülő nagy

tömegsűrűségű hideghab komfortrétegek a kifogástalan kényelem és a páratlan szellőzésről

gondoskodnak majd az éjszakai pihenés során....
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MI IS AZ A PAPA-MAMA OLDAL? 

A papa-mama oldalas matracok -vagy más néven férfi-női oldalas matracok az utóbbi években jelentek

meg csak a különböző gyártók kínálatából és a különböző testsúlyból és kényelmi igényekből eredő

különbségeket hivatottak kiszolgálni. Ergonómiailag is a párok között általában megfigyelhető

különböző testsúlyok eltérő alátámasztást indokolnának, ami a hagyományos mindkét oldal esetében

azonos kialakítású matracok esetében eddig nem valósut meg. A testsúly különbségeken túl továbbá az

is tapasztalható volt, hogy míg a férfiak a feszesebb, keményebb matracokat kedvelik, addig a hölgy

vásárlók a kicsit lágyabb, kellemesebb felületi komfortú matracokat részísítenék előnyben. A papa-

mama oldalas matracok megjelenésével ez a sok évtizedes dilemma is megoldódik, hiszen például a

Life Sleep YOU & ME táskarugós matracokban a két különböző oldala a matracnak eltérő keménységű,

míg az azonos felületen lévő egyik oldala a matracnak határozottan feszes, addig a mások oldal

lágyabb, kellemesebb komfortot kínál. A YOU c ME matracok (tekintettel a kétoldalas kialakítású

komfortra) 160x200, 180x200 és 200x200cm méretekben rendelhetők.

 

 

YOU & ME és a higiénia 

Az Isbir YOU c ME matracok esetében a folyamatos és fenntartható higiénia végett sem kell túlzottan

aggódnunk, hiszen a Qalofill Allerban kikészítésű matrachuzat a YOU c ME matracok matrachuzata is,

így az antibakteriális és antiallergén kikészítésű kellemesen lágy, vastag és luxus tapintású YOU & ME

matrac huzata is megakadályozza a baktérium- és gombatörzsek kialakulását a matrachuzatban,

antamentes és antiallergén hatású védelmet nyújt hosszú éveken keresztül.

 

 

Life Sleep by ISbir ígérete 

Isbir matracok, Isbir vállalat. Az Isbir története az 1970-es években kezdődött és mára Törökország

egyik legnagyobb gyártójává vált matracok, ágynemű, textília és habgyártás területén. A többségében

német részvényesekből álló óriás vállalat meghatározó szerepet játszik a török fekvőbetét és

hagyártás piacon, de Európa számtalan országában is ismert és elismert márkává vált az utóbbi

évtizedekben. Az Isbir márka sikere a professzionális gépparkon túl a kifigástalan gyártási

szervezésnek és az önálló alapanyag gyártásnak is köszönhető, hiszen a megfelelő minőséghez

tartozó alacsony gyártási költség és fogyasztói ár főként a saját gyártású alapanyagoknak köszönhető.

 

Az Isbir márka tehát minden tekintetben a nagyok közé tartozik, nem utolsó sorban a 350 000 m2

gyártási és raktározási területtel, a közel 3 000 foglalkoztatottal kiemelkedő a matrac- és teytílgyártók

között európai viszonylatban is. Az Ankarai székhelyű Isbir matrac gyártás az európai színvonalat hozó

-vagy egyes pontokon azt is meghaladó- minőségben állít elő bonell rugós, zsákrugós és memory foam

matracokat. Az ISo 9001 minősítéssel működő Isbir üzemekben tehát a legfejlettebb technológiák

mellett, kifogástalan alapanyagokból és magas szakmai színvonalon történik a gyártás, így biztosak
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lehetünk abban, hogy ezek a több évtizede fejlődő előnyök, tapasztalatok és gyártási fegyelem minden

Isbir matracban visszaköszön majd. Az Isbir matrac- és hálószoba kiegészítő kínálatában olyan

almárkákat is találunk, amelyek egy-egy speciális szegmensre fókuszálnak. Ilyen a Life Sleep

matraccsalád is, amely az egészséges de mindenki számára elérhető matracokat kínálja világszerte,

ilyen a Viscomed egészségügyi memory foam család is, ahol az ülőpárnák, hátpárnák, kerekesszék

párnák és további gyógyászati kiegészítők találhatók. Az Isbir márkával, matracokkal, ágyneműkkel

tehát egy több, mint négy évtizedes tradíciót, biztonságot és minőséget vásárolunk hálószobánkba.
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