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Life Sleep by Isbir ErgoPlas Polymer rugós memory

matrac

Méretek

90*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

140*200cm: 621900 Ft Akciós ár: 372900 Ft

160*200cm: 678900 Ft Akciós ár: 406900 Ft

180*200cm: 733900 Ft Akciós ár: 439900 Ft

Rövid leírás

A ViscoMed szériába tartozó Life Sleep ErgiPlas matrac 25cm magasságával, speciális polimer

rugózattal, minőségi HR35 hideghabbal és 75kg/m3 memoryfoam réteggel a memory matracok egyik

legkiemelkedőbb terméke a magyar matracpiacon. A nagy tömegsűrűségű HR 35 hideghab bázis

anyagminőségét tekintve bárhol a világon megállja a helyét, de az innovatív ErgoPlas matrac

kiemelkedő tulajdonságai, technológia ritkaságai itt még messze nem érnek véget. A 160x200cm

méretű matracra vetítve a speciálisan erre a célra kialakított „fészkekben” 276 db nagy ellenálló

képességű polimer rugók kapnak helyet. A változó … 
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Részletes leírás:

Life Sleep ErgoPlas Polymer rugós memory matrac 

A ViscoMed szériába tartozó Life Sleep ErgiPlas matrac 25cm magasságával, speciális polimer

rugózattal, minőségi HR35 hideghabbal és 75kg/m3 memoryfoam réteggel a memory matracok egyik

legkiemelkedőbb terméke a magyar matracpiacon. A nagy tömegsűrűségű HR 35 hideghab bázis

anyagminőségét tekintve bárhol a világon megállja a helyét, de az innovatív ErgoPlas matrac

kiemelkedő tulajdonságai, technológia ritkaságai itt még messze nem érnek véget. A 160x200cm

méretű matracra vetítve a speciálisan erre a célra kialakított „fészkekben” 276 db nagy ellenálló

képességű polimer rugók kapnak helyet.

 

A változó tulajdonságú és eltérő alapanyagú polimer rugók elrendezésének köszönhetően létrejött 7

ergonómiai zónás kialakításnak köszönhetően az ErgoPlas matrac tartómagja követi a test formáját,

egyenletes és a legkülönbözőbb testalkatoknak is megfelelő alátámasztást biztosít. Az ErgoPlus matrac

felső 5cm vastag emlékezőhab komfortrétege egy speciális saját gyártású nyitott cellás emlékezőhabból

készül, amelynek tömegsűrűsége még Európában is ritkaságszámba menően 75kg/m3. A nyitott

cellaszerkezetű és kiemelkedően nagy tömegsűrűségű emlékezőhab rétegnek köszönhetően az ErgoPlas

matrac határozott alátámasztást, feszes komfortot, kiváló légáteresztést és kiemelkedően hosszú

élettartamot biztosít. De mit ér egy matrac csúcs minőségű matrachuzat nélkül.

 

Az A-E-C vitaminokkal impregnált Qualofill-Allerban matrachuzat kivételesen antibakteriális kikészítésű,

így az ErgoPlas matrac huzatában nem telepednek meg a baktérium- és gombatörzsek, matracunk

hosszú éveken keresztül atkamentes, egészséges alvási környezetet biztosít. Mielőtt a vitaminokkal

dúsított matrachuzatot marketing fogásnak gondolnánk fontos leszögezni, hogy az A-vitamin, E-vitamin

és C-vitamin matrachuzaton keresztüli éjszakai transzferálásának hatékonyságát a hohensteini

textilkutatóintézet (Textilinstitut Hohenstein Germany) is minden kétséget kizáróan igazolta.

Amennyiben tehát egy kivételes minőségű, high-tech alapanyagokra épülő feszes emlékezőhab

matracra vágyunk, úgy a ViscoMed ErgoPlas matrac mindenképpen számításba kell hogy jöjjön a

választásnál.

 

 

 

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
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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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