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Méretek

90*200cm: 466900 Ft Akciós ár: 279900 Ft

100*200cm: 516900 Ft Akciós ár: 309900 Ft

140*200cm: 738900 Ft Akciós ár: 442900 Ft

160*200cm: 811900 Ft Akciós ár: 486900 Ft

180*200cm: 866900 Ft Akciós ár: 519900 Ft

200*200cm: 949900 Ft Akciós ár: 569900 Ft

Részletes leírás:

Isbir CoolFlow Deluxe Hybrid zsákrugós matrac

Az Isbir matracgyártó legmagasabb rugószámmal rendelkező prémiumkategóriás Cool Flow matracának

5 cm-es 60 kg/m3 tömegsűrűségű emlékezőhab réteggel tökéletesített matraca. A több, mint 100 éves

tapasztalatra visszatekintő amerikai Legett&Platt rugógyártó cég biztosítja a CoolFlow matrac

különleges rugózatát. A tasakrugós rendszer három réteg rugóval rendelkezik, ahol az 5 cm (nanocoil)

mikro tasakrugó sorok között kettő különböző magasságú (10 és 15 cm) táskarugó réteg biztosítja a

különböző testsúly számára egyaránt tökéletes alátámasztást. A matrac rugózatának a test mozgására

adott dinamikus válaszai aktívan támogatják a mély és nyugtató alvást. A 860 db-os

négyzetméterenkénti rugószám tökéletes alátámasztást biztosít a test számára, valamint a kisebb
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átmérővel rendelkező rugótestek nagyon precízen lekövethetővé teszik a test görbületeit. A táskarugós

matracok a lehető legjobban szellőző rendszereknek számítanak, de a CoolFlow, a hagyományos

rendszereket is túlszárnyalja az irányított levegőáramlásnak köszönhetően. Ez a technológia 28%-kal

hatékonyabban szállítja a hőt, mint a hagyományos hab matracok, így képes ideális hőmérsékletet

biztosítani a pihentető alváshoz. A viszkóz bázisú funkcionális textíliából készült matrachuzat Health

Guard kiképzésű, így az gombásodás és poratka mentes. A matrac töltete a Dupont cég által biztosított

4 utas szilikon szálak és kacsatoll pelyhek keverékéből tevődik össze. A kacsatoll természetes puhasága

ötvöződik a Qualofill töltet kiváló hő és nedvességelvezető képességével. A 39 cm-es CoolFlow Delux

matrac a rugózaton kívül 3 cm rugalmas Hr habot, 5 cm emlékezőhabot valamint 2x3 cm Hyper habot is

tartalmaz. Ezek együttesen biztosítják a félkemény komfortot a tökéletes és lehető legjobb

alátámasztás mellett. Az Isbír matracok (így ez a típus is) jellemzően több anyag felhasználásával

készülnek, mint versenytársaik azonos termékei, így számottevő minőségi előnyre tudtak szert tenni,

viszont szállításuk esetén feltétlenül számolni kell (vonatkozó matracméret 160x200 cm) a

megközelítőleg 76 kg-os súlyukkal. Az Isbír gyár minőségi matracaival és kiváló bútoraival olyan felső

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

 

Isbir CoolFlow Deluxe Hybrid matracot három különböző magasságból álló zsákrugós rendszer alkotja. A

zsákrugó rendek magasságának eltérése a különböző magasságú, súlyú és test felépítésű embereknél

segít az optimális alvási pozíció elérésében. A négyzetméterenként 860 db. zsákrugók közötti légkamrák

biztosítják a matracban a természetes légáramlást. A matrac kényelmi rétege a kiválóan szellőző,

nyitott cella szerkezetű memory foam habrétegből készült. A 60kg/m3 sűrűségű nyitott cella szerkezetű

memory foam kiválóan átszellőzik a CoolFlow rendszernek köszönhetően. A matrac komforthab

kényelmi rétege az ISBIR textilgyár által kifejlesztett viszkóz Quallofil® Allerban® természetes rostok és

kacsatoll pehely töltetből készül.

Az alábbi linken megtekinthetjük a CoolFlow rugósrendszert

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=foFt5bTnZgA

 

A CoolFlow Hybrid Deluxe matrac 3 rend zsákrugóból áll:

-alsó rend zsákrugó 5cm magas micro pocket zsákrugók (nanocoil)

-középső rend 15 cm magas zsákrugók mellett 10 cm magas zsákrugók váltakozva (10 cm rugók alatt

és felett 2,5 cm légrés van)

-felső rend zsákrugó 5cm magas micro pocket zsákrugók (nanocoil)

Leggett and Platt rugózat (Amerikai vállalat, 1883-tól gyárt rugókat) 
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A 125 éves múlttal rendelkező Leggett & Platt amerikai vállalat több mint 19 országban gyárt minőségi

és innovatív rugókat a legújabb technológiák felhasználásával. Az Isbir Holding és a Leggett & Platt

együttműködésével a világon a legmegbízhatóbb rugós matracokat kapják a neves szállodák 25

országban. Az Isbi CoolFlow Hybrid zsákrugós matracban lévő Legett&Platt által fejlesztett CoolFlow és

nano coil zsákrugós rendszer forradalmat jelentenek a rugós matracok gyártásban. A hagyományos

zsákrugókkal szemben eltérő súllyal rendelkező pároknak is egyformán kellemes komfortot biztosít. A

zsákrugók belsejében lévő középső zsákrugó rendnél az alacsonyabb magasságú zsákrugók akkor

lépnek amikor nagyobb a terhelés. A CoolFlow matrac középső zsákrugós rendjének a váltakozó rugó

magassággal természetes ventilláció jön létre a matrac belsejében és köszönhetően az így kapott

rugótestek viselkedése jelentősen megváltozik és új többletszolgáltatás jön létre. A terhelés első

szakaszában a rugótestek lágyan besüppednek, míg nagyobb terhelésre a zsákrugók belsejében lévő

rugók nyújtanak ortopédikus alátámasztást. 

Egy 160*200 cm CoolFlow Hybrid Deluxe matracban 2876 db rugó van és a súlya 76,3 kg

 

 

 

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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Isbir gyár

1968 óta működik az Isbir Holding Company vállalat saját habgyártó és textilgyártó üzemmel

rendelkezik.

A Holding tagjai:

Isbir Optic – 1979 piacvezető törökországban üvegszálastechnológiábanIsbir Sünger – 1977 hab üzletág,

piacvezető Törökországban 8gyáregységgel rendelkezikIsbir Syntetic – 1968 PE PP csomagolástechnika,

szőnyeg, stb…Isbir Ziraat – 1968 fémgyártás, mezőgazdasági gépek, eszközök

Isbir Törökországban a legnagyobb matracgyártó! Több mint 90%-ban német részvényesekből álló

vállalat, török managmenttel 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. Isbir által gyártott termékek 11

féle különböző nemzetközi minősítést nyert.

 

Isbir matrachuzatok

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 szilikon szálakkal van átszöve a töltőanyag, amelyben maximális a légáramlás. Quallofil®

és Allerban® szilikonszálakban 3 utas cső van, amely páratlan szelőzést és az extrahabos kényelemt

biztosít. 

 

Az Isbir Life Sleep marachuzatok antibakteriális szálkikészítéssel készülnek (HelthGuard TM)

 

A Healthguard TM a következő előnyökkel rendelkezik:

-védi a szöveteket baktériumok, gombák és atkák ellen

-szúnyog és más káros rovar ellenes

 

-megakadályozza a romlást, az elszíneződést és a festést a tartósabb anyagokhoz

-megvédi a baktériumok okozta szagokat, hogy biztosítsák a frissesebb szöveteket

-hipoallergén-hosszú élettartam-kompatibilis más kezelésekkel, például égésgátló szerekkel, vízzel

szembeni ellenálló szerekkel és hőszabályozóval
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A Global Specialty Chemicals Pty Ltd. egy magántulajdonban lévő ausztrál vállalat, amely 1991 óta

foglalkozik a HealthGuard® termékek kutatásával és fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével,

amelyek 1991 óta globálisan sikeresek, és bizonyítottan sikeresen értékesítik az intelligens

biotechnológiai megoldásokat.

 

A HealthGuard® az innovatív betegségek megelőzésében világelső, amely magában foglalja a

háziállatok által okozott megbetegedések megelőzésére és csökkentésére szolgáló Anti-Bed Bug, Anti-

Dust Mite, Anti-Mosquito, Antibacterial és Anti-Fungal (Anti-Microbial) kezeléseket A porgyulladás, az

ágybetegség és a szúnyogvérzés, valamint a különböző baktériumok gram-pozitív és gram-negatív

törzsei, köztük a meticillin-rezisztens Staphylococcus Aureus (MRSA) és a Vancomycin-Resistant

Enterococci (VRE).

 

Ezeknek az érzékeny és nem invazív termékeknek a fejlesztése a küldetésünkhöz igazodik ahhoz, hogy

értékes ügyfeleink intelligens biotechnológiai megoldásokat nyújtsanak, amelyet a biztonságos,

minőségi termék és innováció vágya hajt végre a megelőző egészségügyi ellátás területén.

A Melgránában, Ausztráliában található, célra gyártott üzemben a HealthGuard® széles

termékválasztékot exportál textil-, műanyag-, hab-, fonal-, mesterkeverék-, bevonat- és gumialapú

anyagok gyártására.

A HealthGuard® elkötelezett a termékeink folyamatos fejlesztése mellett kutatási és fejlesztési

programokon keresztül. Az egyetemekkel és kormányzati akkreditált független vizsgáló ügynökségekkel

való mély bevonása ügyfeleinknek nyugalmat és hitelességet biztosít a kezelt cikkek teljesítményének

tesztelésében és jelentésekor.Az összes HealthGuard® kezelés teljes egészében megfelel a Biocid

Termék Szabályozásnak (BPR), amelyet az Európai Unió 95. cikke szerint jóváhagyott összetevőkből

gyártanak.

-Dupon vállalat exkluzív joggal bír az Isbir számára: a Quallofil-Allerban techológiát kizárolag az Isbir

használja Törökországban

Az Isbir matrachuzatoknak és anyagoknak Ökotex Class minősítése van, nincs káros anyag (még a filc

rétegnek is Ökotex minősítése van)

Az Isbir matracok között megtaláljuk a bonellrugós matracokat, 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, pollimerrugós matracok, hybrid matracok, nagyon határozott

alátámasztással. 75 kg/m3 sűrűségű memory foam alapanyagból készült matracok....
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Hideghabok

 

A Gigamatrac Factory&Outlet kiemelt figyelmet fordít a minél szélesebb és modernebb matracok

szakszerű értékesítésére. Az egyik legnagyobb hideghab matracválaszték található áruházunkban.

Mi is az a hideghab? A hideghab alapanyag egy speciális poliuretán hab, amely minden követelménynek

tökéletesen megfelel. Könnyű, légáteresztő, formatartó, hosszú élettartamú és remekül formálható.

A hideghab úgyszintén egy gyűjtő fogalom, ez alá rengeteg habanyag tartozik, mint egy nagy család. A

normál haboktól kezdve, az emlékező habokon át, egészen a nagy rugalmasságú HR habokig, mind

hideghabról beszélünk. A hideghabok sűrűsége a legfontosabb. Minél sűrűbb a habanyag, a matrac

annál erősebb és tartósabb.

Ez után következik a matracok keménysége. Itt a vásárló igénye kerül leginkább előtérbe, hiszen

mindenki más-más keménységű matracon szeret feküdni. A hideghabok pontrugalmasságukból

adódóan tökéletes alátámasztást nyújtanak, pontosan követik a test vonalát, ezáltal egy egészséges

alváskörnyezetet biztosítanak.

A megfelelő keménységű és sűrűségű matraccal több évtizedig aludhat kényelmesen, megelőzve a

kellemetlen hát és derékfájást, és az ezzel járó egyéb egészségügyi gondokat.

 

Hideghab matracok

 

- legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához

alkalmazkodó, ergonómiailag kiváló alátámasztást biztosít- kiváló klíma kiegyenlítô hatást nyújt-

mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját- higiénikus környezetet biztosít- teljesen

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetővé teszi az orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követő kialakítást- antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elô

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok:

- rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, segíti a

vérkeringést és megfelelô anyagcserét- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a magas

páratartalom kialakulását- ortopedikus alátámasztást biztosít a gerincoszlopnak

... egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testének minden görbületét. Ez az

alakfelvevô folyamat elosztja testsúlyát, és megelőzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, melyek

főleg a medence, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyek keringési

rendellenességeket, zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak

A matrac alapanyagának kiválasztása az egyedi igényekhez igazodik. Mindenkinek más matrac felel

meg. A habmatrac formakövetése és kezelése kiváló.

 

Kulcsszavak: hybrid rugós matrac, táskarugós rugós matrac, zsákrugó memory, hideghab matrac

,hideghab, HR hab matrac, hűsítő matrac, csúcs matrac, gerinckimélő , akciós matrac, levehtő huzat,

gerincsérvre matrac, gerinc matrac, 7 ergonómiai zóna, ortopédikus matrac, rugalmas matrac,
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kényelmes matrac, zónás matrac, premium matrac, igazi gerinc matrac, akciós gerinc matrac,

kényelmes gerinc matrac, gerinc matrac, gerinckövető habmatrac, premium habmatrac, 38 cm vastag

matrac, Gigamatrac webshop, Gigamatracban kapható matrac

Címkék

zsákrugós matrac, memory, matrac, táskarugós matrac, ortopedikus, hideghab, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, rugós matrac,

alvási rendszer, hab, visco, memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágy, ágymatrac, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac,

Boxsping, Boxspring Ágy, Akciós Boxsping Ágy, Boxspring Akció, memory topper, Boxspring, Boxspring rendszer, Boxspring ágy ár, Boxspring méretek,

Antiallergén, matrac gerincsérvre, zsákrugós, isbir, isbir matrac, isbir zsákrugós matrac, coolflow hybrid , isbir coolflow matrac, isbir coolflow, coolflow

deluxe , deluxe hybrid matrac, 
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