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Ergo Roxy ágyneműtartós ágykeret

Méretek

90*200cm: 169900 Ft

140*200cm: 249900 Ft

160*200cm: 269900 Ft

180*200cm: 289900 Ft

200*200cm: 319900 Ft

Részletes leírás:

Ergo magas színvonalú alvási élmény az ISBIR Bedding garanciájával

 

 

AZ Ergo 1991 óta családi vállalkozásként üzemelt Törökországban. Kimagasló alvási élményt, magas

minőségű termékekkel biztosította az elmúlt több mint 20 évben. A rendkívül pozitív vásárlói

tapasztalatok és visszajelzések miatt a viszonylag fiatal cég kimagaslóan sikeressé vált. Innovatív

alvással kapcsolatos termékei – tökéletes alvási élményt biztosított vásárlói számára. Az ERGO

matracok szerkezeti felépítése, gondos tervezés és ellenőrzés mellett nem csak azt az érzést nyújtották

a használat során melyet a matracvásárlók elvártak, hanem kiváló minőségük miatt használati értékük

rendkívül hosszan megmaradt. Rendkívüli sikeressége miatt a Német szövetkezeti tulajdonban lévő és

Törökország egyik legnagyobb vegyipari és matracgyártó cége 2021-ben megvásárolta. Mostantól az

ERGO matracgyártó cég az ISBIR Holding minőségi felügyelete alatt működik.

 

 

A KIVÁLÓ ALVÁSHOZ ÉS PIHENÉSHEZ MINDENKINEK JOGA VAN...és nem csak joga, hanem szüksége és

lehetősége is....
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Az ERGO Bedding 20000 m2 az egyik legmodernebb üzemben, tökéletes hygéniai körülmények között

gyárt különböző matracokat, ágyakat és egyéb alvással kapcsolatos kiegészítő termékeket. Ezek a

termékek gondos tervezés, szigorú minőségi felügyelet mellett készülnek annak érdekében, hogy a

vásárlók olyan matracokat tudjanak vásárolni melyek hozzájárulhatnak egészségük megőrzéséhez. A

majdnem negyed évszázados gyártási és fejlesztési tapasztalat minden egyes matracban

visszatükröződik.

 

 

Az ERGO alvási termékek magukba foglalják a saját zsákrugóval készített matracokat, csakúgy mint a

hagyományos bonell matracokat és a különböző hab memory foam összeállításokat.

 

 

A kiváló minőségű, hosszú élettartamú matracok nem csak az egyedi vásárlók számára elérhetők,

rengeteg Hotel vendége is tapasztalhatja az ERGO matracok és alvási kiegészítők jótékony hatását és

magas szintű kényelmét.

 

 

Az ERGO alapvető hitvallásai:

 

-        Mindenkinek joga van tökéletes matracokon aludni

-        Azért dolgozunk, hogy magas minőségű termékeket juttassunk el minél több emberhez

-        Megbízható partnerei vagyunk vásárlóinknak

-        Hiszünk a feltétel nélküli vásárlói elégedettségben

- Nem csak alvással kapcsolatos termékeket gyártunk, részt veszünk az alvási kultúra folyamatos

fejlesztésében és hozzá is járulunk.
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