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Isbir Alfie Memory Foam Sarokkanapéágy

Méretek

95*202cm: 566900 Ft Akciós ár: 339900 Ft

Részletes leírás:

 

Az Isbír török gyártó cég több minőségi, márka és üzleti díj mellett 2012-ben és 2015-ben megnyerte a

bútor dizájn (National Home Furnitures Design Contest Award) díjat valamint 2015-ben még az év

legdivatosabb ágya (Most Fashionable Bed of Year Award) díjat is magáénak tudhatta. Nem meglepő

módon bútoraik, így az Alfie kanapéágy is, a stílusos tervezésnek köszönhetően dekoratív célokra is

kiválóan megfelel és emellett az Isbír matracok jól ismert kényelmével kényezteti használóját. A magas

tömegsűrűségű és nyitott cellaszerkezetű emlékezőhab a kanapé teljes fekvő és ülő felületén biztosítani

tudja a tökéletes alátámasztást. A nyitott cellaszerkezetű emlékezőhab a hagyományossal szemben

jobb átszellőzést biztosít, így kevésbé tartja meg a test által leadott hőt. A 281*185 cm külső mérettel

rendelkező L-alakú kanapé háttámlái egy egyszerű mozdulattal hátra tolhatóak a könyöklőkkel együtt (a

konzolok segítségével), így lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a bútor vendégággyá való

átalakítása. Különlegességnek számít még, hogy ugyan bővíthető, de teljes hosszban és szélességében

is csupán csak egy helyen találkozunk „töréssel” a testünk alatt, ami gondosan elkerüli a deréktáji

érzékenyebb részeket. A támlák eltolásával a bútor fekvőfelülete 24 cm-el bővül, ezzel is kiszolgálva

használóik helyigényét. A csukott állapotban nappali bútorként, valamint nyitott pozícióban komfortos

fekvő alkalmatosságként funkcionáló kanapéágy több színben is elérhető. Anyagát tekintve csak

Nubuck szövettel választható, mert a gyártó a legerősebb anyagával készíti a fokozott igénybevételre

való tekintettel. A tömör keményfa lábak jól harmonizálnak a kanapé alakjával és optikailag kiemelik azt

a többi bútor közül, így hamar a ház, lakás vagy akár az iroda meghatározó bútordarabjává válhat. Az

Isbír gyár minőségi matracainak és kiváló bútorainak köszönhetően, olyan felső kategóriás hotelek

beszállítójává vált, mint a Meriott, a Radisson vagy a Best Western.

Az Isbir Alfine kanapéágy állítható háttámlával egyben egy kényelmes fotel és -ágy. A memory foam
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kényelmi réteggel maximális kényelmet nyújt vendégágy és fotelként. A memory foam üllőfelület a

legkényelmesebb érzést nyújtja a nyomáspontok megszüntetésével. A bonellrugós és szivacsos

kanapék a kényelmes fotelégyak tekintetében a rossz múltat jelentik. Az ergonómiai elvárásoknak a

legjobban megfelelő memory foam kényelmi réteg a kényelmes üllő és fekvő kanapéágyat jelenti. A

NASA által kifejlesztett memory foam fekve és ülve a legkényelmesebb érzetet nyújtja a habanyagok

között. Az Isbir Orin memory foam komforttal rendelkező fotelágynál a tervező gondosan úgy tervezte

az ágy részét, hogy alvásra a legkényelmesebb legyen. A fekvőfelület a lábrésznél törik meg ezért

fekvéskor is maximális kényelmet biztosít. Nagyon sok kihuzhtó kanapéágynál tpasztlhatjuk, hogy

medence tájon megtörik a fekvőfelület és elviselhetetlen alváskor. 
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