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Life Sleep by Isbir CoolFlow zsákrugós matrac

Méretek

90*200cm: 483900 Ft Akciós ár: 289900 Ft

140*200cm: 688900 Ft Akciós ár: 412900 Ft

160*200cm: 744900 Ft Akciós ár: 446900 Ft

180*200cm: 833900 Ft Akciós ár: 499900 Ft

200*200cm: 883900 Ft Akciós ár: 529900 Ft

Rövid leírás

Na ez aztán matrac! A CoolFlow® zsákrugós matrac a maga 33cm vastagságával és az egyedülálló és a

Leggett&Platt által szabadalmaztatott 860db/m2 önálló zsákrugóból álló CoolFlow® táskarugós

rendszerrel meglehetősen magasra tette a mércét a táskarugós matracok között. De mi is az a

CoolFlow® zsákrugós rendszer? Leírni sokkal nehezebb, hiszen az illusztrációban az a képről sokkal

könnyebben és gyorsabban megérthető. A CoolFlow® zsákrugós rendszer gyakorlatilag három

különböző rugótest összjátéka.

Részletes leírás:

Life Sleep by Isbir CoolFlow táskarugós matrac 
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Leggett&Platt által szabadalmaztatott 860db/m2 önálló zsákrugóból álló CoolFlow® táskarugós

rendszerrel meglehetősen magasra tette a mércét a táskarugós matracok között. De mi is az a

CoolFlow® zsákrugós rendszer? Leírni sokkal nehezebb, hiszen az illusztrációban az a képről sokkal

könnyebben és gyorsabban megérthető.

  

A CoolFlow® zsákrugós rendszer gyakorlatilag három különböző rugótest összjátéka. Minden magas

(teljes nagyságú) rugótest között egy-egy alacsonyabb rugótest helyezkedik el, amelynek teteje és alja
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is rövidebb a magasabb rugóknál. Könnyebb testsúly és könnyebb terhelés esetén csak a magasabb

rugók lépnek be az alátámasztásba, míg emelkedett testsúly esetén az alacsonyabb rugók fokozatos

belépésével egy testsúlyhoz igazodó egyenletes, határozott de kellemes alátámasztást kapunk. És ha ez

még nem lenne elég, úgy a teljes rugótest fölött a matrac teljes felületén mini zsákrugók helyezkednek

el, amik pár centis magasságukkal végtelenül precíz és kellemes felületi formakövetést biztosítanak. A

dinamikus és mégis ultra-lágy HYPERSENSE HR hideghabokból álló komfortréteg pedig végtelen luxus

komfortot kölcsönöz a matracnak. Ahogyan azt már megszokhattuk a Life Sleep matracoknál, a

matrachuzat itt is Quallofil® és Allerban® technológiával készülő mind megjelenésében, mind pedig

tapintásában luxus élményt kínáló antiallergén matrachuzat, amely nem engedi, hogy a matracban

baktérium- és gombatelepek alakuljanak ki, így CoolFlow matracunk mentes lesz a nem kívánatos

háziporatkáktól.l.

 

 

 

Isbir cégtörténet 

 

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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