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Life Sleep by Isbir Elite Pocket zsákrugós matrac

Méretek

90*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 179900 Ft

140*200cm: 388900 Ft Akciós ár: 309900 Ft

160*200cm: 461900 Ft Akciós ár: 329900 Ft

180*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 359900 Ft

200*200cm: 583900 Ft Akciós ár: 389900 Ft

Rövid leírás

LifeSleep Elite Pocket táskarugós matrac 256db/m3 zsákrugó sűrűséggel készülő 28cm vastag minőségi

zsákrugós matrac, amely a félkemény komfortot kedvelő Vásárlóink körében a legnépszerűbb. A vastag

és minőségi alapanyagokból készülő edzett táskarugók biztosítják a hosszú élettartamot, a

deformálódás mentes zajtalan használatot és a külön tasakokba varrt zsákrugók egymástól független

elmozdulásának köszönhetően tökéletes formakövetést és határozott alátámasztást kapunk. Az Elite

Pocket zsákrugós matrac tehát minden ízében a luxust hordozza magán, hiszen a hagyományos

párnázó…

Részletes leírás:

Life Sleep Elite Pocket zsákrugós matrac  

LifeSleep Elite Pocket táskarugós matrac 256db/m3 zsákrugó sűrűséggel készülő 28cm vastag minőségi

zsákrugós matrac, amely a félkemény komfortot kedvelő Vásárlóink körében a legnépszerűbb. A vastag

és minőségi alapanyagokból készülő edzett táskarugók biztosítják a hosszú élettartamot, a

deformálódás mentes zajtalan használatot és a külön tasakokba varrt zsákrugók egymástól független

elmozdulásának köszönhetően tökéletes formakövetést és határozott alátámasztást kapunk. Az Elite

Pocket zsákrugós matrac tehát minden ízében a luxust hordozza magán, hiszen a hagyományos

párnázó rétegként használt normál szivacsokkal szemben az Elite Pocket matrac párnázó rétege egy

32kg/m3 tömegsűrűségű egyedi gyártású hideghab rétegből áll, amely rugalmasságának,

tömegsűrűségének és légáteresztő képességének köszönhetően hosszú élettartamot, kiváló
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klimatizációs környezetet jelent Vásárlóink számára. Egy ilyen minőségű zsákrugós matrac esetében,

mint az Elite Pocket matrac a matrachuzatot sem lehet szó nélkül hagyni, hiszen a legkorszerűbb

viszkóz szállakból szőtt igényes matrachuzat a Qualofill-Allerban technológiának köszönhetően nem

csak gyönyörű megjelenést, de tökéletes higiéniát is biztosít a matrachuzatban.

 

 

 

 

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

Minőségi alapanyagokból készült matracok elérhető áron. Több mint 25 országban a világon! 7

ergonómiai zónás zsákrugós matracok nagyon határozott alátámasztással. 
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