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Isbir Couple ágyneműtartós ágykeret

Méretek

160*200cm: 444900 Ft Akciós ár: 266900 Ft

180*200cm: 483900 Ft Akciós ár: 289900 Ft

200*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

Részletes leírás:

 

Isbir Couple ágyneműtartós ágykeret

Az Isbir Couple ágyneműtartós ágykeret kiváló minőségű alapanyagokból készül. Szövet és textilbőr

kivitelben is rendelhető. Szaküzleteinkben személyesen gazdag színválasztékból és többféle

anyagminőségből választhatunk. A nagy ágyneműtartós ágykeret, melyet 4 gázrugóval láttak el a

könnyű kezelhetőség érdekében, kitűnő megoldást nyújt a hely lehető legjobb kihasználásának

szempontjából. Az Isbir Couple ágyneműtartós ágykeret fémkeretes ágyrács rendszerének

köszönhetően biztos alapot nyújt nehezebb zsákrugós, valamint hideghab matracoknak egyaránt. Két

külön matrac használata esetén az ágyrácsok egymástól függetlenül nyithatóak.

Az Isbir Couple fejvég különböző ágyalappal is rendelhető. Kérdés esetén szaktanácsadó kollégáink

állnak az Ön rendelkezésére, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő terméket. Az Isbir

Couple ágyneműtartós ágyat az Exclusive Gigamatrac üzletünkben (MAXCITY Bevásárlóközpont, 2045

Törökbálint, Tópark u. 1/a) tekintheti meg kiállítva.

A honlapon megjelölt ár tartalmazza az Isbir Couple fejvéget és Desna ágyneműtartós ágyalapot.

Az Isbir Couple fejvég a következő ágyalapokkal rendelhető:

Desna ágyneműtartós ágyalappal

Athena Lux ágyneműtartós ágyalappal
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Luna ágyneműtartós ágyalappal

Sunny ágyneműtartós ágyalappal

Royal boxspringgel

Comfort ágyalappal

Az ágyalapok közötti választásban kérje szaktanácsadó kollégáink segítségét.

A kép illusztráció.

Isbir cég rövid bemutatása, termékkínálata

1968 óta működő 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 matracoknál 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 vannak átszőve, amelyben maximális a légáramlás.

Az Isbir matracok között megtaláljuk a bonellrugós matracokat, zsákrugós matracokat, memory

matracokat, arnitel rugós matracokat és a legújabb tecnológiával készült hybrid matracokat is.

Viscomed gyógyászati kiegészítők 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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