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Isbir Life Sleep Energy Plus zsákrugós matrac

Méretek

90*200cm: 366900 Ft Akciós ár: 219900 Ft

140*200cm: 488900 Ft Akciós ár: 292900 Ft
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160*200cm: 528900 Ft Akciós ár: 316900 Ft

180*200cm: 583900 Ft Akciós ár: 349900 Ft

200*200cm: 599900 Ft Akciós ár: 359900 Ft

Részletes leírás:

 

Isbir Life Sleep Energy Plus zsákrugós matrac

 

 

Az Isbir Life Sleep Energy Plus zsákrugós matrac a 7 zónás táskarugós kialakítáú rendszerének

köszönhetően teljes ortopédiai alátámasztást biztosít. Az Isbir Life Sleep Energy Plus kellemes komfort

érzetéről a 2 cm vastag Viscostar AEROMAX Comfort réteg gondoskodik, az 5 cm vastag Isbir 3D

Addaptiv réteg pedig lehetővé teszi az optimális, belső légáramlást. Az Isbir Life Sleep Energy Plus

matrac huzata egy speciális, szabadalmaztatott Isbir Antistress karbonszálas kötött szövet,amely

csökkenti a nedvesség felhalmozódását és egyenletes mikroklíma környezetet teremt, ideális a sportolni

és edzeni vágyók számára. Az egyoldalas Isbir Life Sleep Energy Plus zsákrugós matrac huzata levehető

és mosható. A kötött luxusszövet kivételesen puha tapintású, ezzel is hozzájárulva a pihentető

alváshoz, ezáltal testünk megfelelő regenerálódásához. 

 

Az Isbir cég története

 

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.

Az Isbir által gyártott termékek 11 féle különböző nemzetközi minősítést nyertek.
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  Kulcsszavak: ENERGY PLUS rugós matrac, zsákrugós matrac, kemény rugós matrac ,hideghab, HR hab

matrac, 7 zónás hideghab matrac, csúcs matrac, gerinckimélő , akciós matrac, levehtő huzat,

gerincsérvre matrac, gerinc matrac, 7 ergonómiai zóna, ortopédikus matrac, rugalmas matrac,

kényelmes matrac, zónás matrac, premium matrac, igazi gerinc matrac, akciós gerinc matrac,

kényelmes gerinc matrac, habrugós gerinc matrac, gerinckövető habmatrac, premium habmatrac, 27

cm vastag matrac, Gigamatrac webshop, Gigamatracban kapható matrac

 

 

A matrac fotója illusztráció!

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, ágybetét, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, Levehető matrachuzat, zsákrugós, isbir, isbir matrac, isbir zsákrugós matrac,

isbir life sleep, life sleep matrac, energy pocket, isbir energy pocket matrac, energy pocket matrac, 
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