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Isbir Carina set: ágykeret és fejvég

Méretek

160*200cm: 369900 Ft Akciós ár: 221900 Ft

180*200cm: 383900 Ft Akciós ár: 229900 Ft

200*200cm: 399900 Ft Akciós ár: 239900 Ft

Részletes leírás:

 

Isbir Carina ágykeret

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

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

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

módon bútoraik, a stílusos tervezésnek köszönhetően dekoratív célokra is kiválóan megfelelnek, túl

azon, hogy a funkcionális szempontokat sem hagyják figyelmen kívül. A nagy tárolóval rendelkező

boxos ágyneműtartó, kattintós rendszerének köszönhetően, nyitott helyzetben befixálódik, így nem tud

rácsukódni sem a felnőttek, sem pedig a gyermekek kezére. Precíz, rugalmas, fémkeretes ágyrács

rendszere éppen olyan stabil alapot nyújt zsákrugós, mint hideghabos matracok alatt. Két külön matrac

használata esetén az ágyrácsok egymástól függetlenül nyithatóak, a krómozott henger alakú lábak

pedig azonnal kiemelik a bútort a környezetéből. A klasszikus vonalvezetésű 128cm magas fejvég

minimál stílusával azonnal megragadja a tekintetet. Az Isbír saját textilgyárának és nem utolsó sorban a

törökök szövetek iránti elköteleződésüknek köszönhetően, az ágyak több, mint 10 különböző textúrájú

és ezen belül is (textúránként) több, mint 10 színben rendelhetőek. Az Isbír gyár minőségi matracainak

és kiváló bútorainak köszönhetően olyan felső kategóriás hotelek beszállítójává vált, mint a Meriott, a

Radisson vagy a Best Western. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk Gigamatrac

szaküzleteinkben, hogy személyesen is megtekintsék ágykeret választékunkat és kiválaszthassák az

otthoni berendezéseknek leginkább megfelelő anyag és szín kombinációt. 

Isbir Carina ágykeret, textilbőr és szövet kivitelben is rendelhető. Bőséges színválaszték és különböző

anyag minőségből választhatunk a szaküzletekben személyesen. Az ágykeretet ajánljuk nehezebb
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zsákrugós vagy bonellrugós matracokhoz is. 

 

Az Ön igényeihez leginkább illeszkedő ágy alap kiválasztásához vegye fel a kapcsolatot valamelyik

üzletünkkel és kérje szaktanácsadóink segítségét. A kiállított ágyat a MaxCityben található Exclusive

Gigamatrac üzletünkben tekintheti meg.

A honlapon megjelölt ár tartalmazza az Isbir Carina fejvéget és a hozzátartozó ágyalapot, viszont nem

tartalmazza a képen látható matracot.

 

 

   

  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. 75 kg/m3 sűrűségű memory

foam alapanyagból készült matracok....
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