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Isbir Eco Ped Memory Gel fedőmatrac

Méretek

80*200cm: 91900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

90*200cm: 91900 Ft Akciós ár: 54900 Ft

140*200cm: 124900 Ft Akciós ár: 74900 Ft

160*200cm: 141900 Ft Akciós ár: 84900 Ft

180*200cm: 158900 Ft Akciós ár: 94900 Ft

Részletes leírás:

Isbir Eco Ped Memory Gel fedőmatrac

 

 

Isbir Eco Ped Memory Gel fedőmatrac különlegesen tiszta és minőségi alapanyagokból készül. A

65kg/m3 sűrűségű memorygel nagyon jó tartást és formakövetést nyújt. A géles fedőmatracok előnye a

memory foam fedőmatracokkal szemben a jobb szellőzés és a kevésbé melegedés. A rendkívül jól

szellőző fedőmatrac huzata gyorsan kipárologtatja a levegőt használata során és a Health Guard

technológiának köszönhetően meggátolja a gombásodást, valamint a baktériumtelepek kialakulását és

a poratka megtelepedését. Az Oeko-tex Standard 100-as minősítésének köszönhetően biztosak lehetünk

a matrac textíliáinak káros anyag mentességében. Minden igényt kielégít, ami egy felületjavítást

elősegítő fedőmatractól elvárható. A memorygel alapanyagnak köszönhetően pontosan, centiről-centire

követi a test teljes felületét, megfelelően képes eloszlatni a keményebb fekvőfelület által okozott

kellemetlen nyomáspontokat, ezáltal biztosítja a kellemes pihenést. Az antidecubitus felületi kialakítása

megnöveli a matrac levegővel érintkező területét, ezáltal gyorsabb szellőzést és kisebb felmelegedést

eredményez.

 

A huzat speciálisan kialakított Tencel szövetből készül, melynek sajátossága, hogy páratlan
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légáteresztésre és klimatizációra képes. A 60C°-on mosható elasztikus huzat antiallergén, minden

allergiában szenvedőnek, vagy a tökéletes higiéniára vágyóknak megfelelő megoldást kínál.

 

Isbir Eco Ped Memory Gel fedőmatrac az alábbiakat nyújtja Önnek:

A fedőmatrac segít a meglévő ágybetét kényelmi rétegének felületjavításábanMemorygel alapanyagA

magas minőségű emlékezőhab tökéletes szellőzése, értékállóságaNagy teherbíró képessegTencel

légáteresztő, klimatizációs szövetAntiallergén

 

Isbir cégtörténet

 

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

rendelkezik.

tilgyártó 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.

Az Isbir által gyártott termékek 11 féle különböző nemzetközi minősítést nyertek.

 

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. Vitamin A-C- E szövet. Hohenstein Textilinstitut által igazolt transferáció.
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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-elnyomja a szúnyogokat és más keserű

rovarokat-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

 

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 TörökországbanAz 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 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
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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....

 

Címkék

memory, matrac, ágybetét, matrac topper, fedőmatrac, matrac feltét, memory fedőmatrac, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, visco, memóriahabos,

memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memory matracok, memoryfoam, memóriahab, memory topper, isbir, isbir matrac, eco ped

memory gel fedőmatrac, isbir eco ped memory gel, eco ped memory gel, isbir fedőmatrac, 
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