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Méretek

80*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

90*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

100*200cm: 299900 Ft Akciós ár: 179900 Ft

140*200cm: 354900 Ft Akciós ár: 212900 Ft

160*200cm: 411900 Ft Akciós ár: 246900 Ft

180*200cm: 466900 Ft Akciós ár: 279900 Ft

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

Részletes leírás:

Isbir Life Sleep Moon Soft

 

A török Isbír matracgyártó ebben a matracban ideálisan ötvözte a zsákrugózat precíz 7 zónás

alátámasztását a magas tömegsűrűségű (75kg/m3), nyitott cellás és ennek köszönhetően jól szellőző

emlékezőhab vonalkövető tulajdonságaival. A Moon Soft memory matrac deréknál határozottan

alátámaszt, míg vállnál, a nyomáspontok minimalizálása érdekében jobban beenged, ezzel is elősegítve

a gerincoszlop természetes kettős „S” alakjának tökéletes alátámasztását. A higiéniai szempontból is

minden igényt kielégítő matrac, Health Guard technológiás elasztikus pamut matrachuzattal készül, ami

gombásodás mentes, megakadályozza a baktérium telepek kialakulását és távol tartja poratkákat. A

huzat cipzárral levehető a matractest felső felületéről és így valóban, háztartási mosógépben is

mosható 30 fokon. A nyitott cellaszerkezetű memory a hagyományossal szemben jobb átszellőzést

biztosít, ami a hő elvezetős Qualofill töltettel együtt megóvhatja testünket a befülledéstől. A Moon Soft

matrac bővelkedik a gyártó által tervezett innovatív megoldásokban. Tizenegy különböző nemzetközi

minősítésnek, köztük az Oeko-tex Standard 100-nak köszönhetően biztosak lehetünk a matrac káros

anyag mentességében. A gyártó célja az volt, hogy az általa magas minőségi elvárásoknak megfelelő

matrac, megfizethető formában váljon elérhetővé. Így nem véletlen, hogy az 1968-ban alapított és több,

mint 90%-ban német tulajdonú cégóriás, egymást követő három évben is fogyasztói díjas lett és további

nyolc kategóriában is díjazott volt az évek során. Ez a matractípus félkemény kivitelben 27 cm-es

magassággal és 130 kg-os súlykorláttal érhető el a Gigamatrac szaküzleteiben és weboldalán. Az Isbír

gyár minőségi matracaival és kiváló bútoraival olyan felső kategóriás hotelek beszállítójává vált, mint a

Meriott, a Radisson vagy a Best Western.

Isbir Life Sleep Moon Soft zsákrugós matrac a 7 ergonómiai zónás zsákrugókkal és a 75 kg/m3 sűrűségű
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5 cm memory foam kényelmi réteggel verhetetlen a matracpiacon. Levehető mosható felső résszel és a

minőségi alapanyagokkal minden elvárásnak megfelel amit elvárhatunk egy memory zsákrugós

matractól. Isbir Life Sleep Moon Soft matrac egy átlagos zsákrugós matracnál sokkal több. A minőségi

alapanyagoknak köszönhetően (75kg/m3 sűrűségű nyitott cella szerkezetű viscoelastic memoryfoam

vagy 7 zónás zsákrugós rendszer, levehető, mosható Quallofil&Allerban szálas felső rész)

ergonómiában, kényelemben is minden elvárásnak megfelel, amit elvárhatunk egy 27 cm vastag

zsákrugós matractól. Az Isbir Life Sleep Moon Soft matracot próbálva érezhetjük az 5 cm memory foam

komforthab kényelmi rétegén, hogy egyenletesen sülyed és kiválóan alátámaszt. A 7 zónás rugós

rendszer fokozza a matrac kényelmi érzetét, mert a vállrésznél csökkenti a nyomáspontokat pl.

oldaltfekve, háton fekve a rugósrendszer és a memoryfoam tökéletesen lekövet a gerincoszopnak a

formáját és alátámasztja. A Moon Soft matrac komfort érzetet fokozza a nyitott cella szerkezetű memory

foam kiváló légátersztése és a többszörösen díjazott Quallofil&Allerbán szilikon szálas matrachuzat. 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 matrachuzatban

ultrakönnyű szilikon szállal van átszöve a töltőanyag, amelyben maximális a légáramlás. Quallofil® és

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

biztosít. Vitamin A-C- E szövet. Hohenstein Textilinstitut által igazolt transferáció. A Life Sleep Moon Soft

matrac 10 év garanciával rendelkezik és súlykorlátozás nélkül használható.

 

Isbir cégtörténet

 

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®
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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.

 

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)
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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, pollimerrugós matracok, hybrid matracok, nagyon határozott

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

 Az MFDS-ről dióhélyban

Kyoichi Nakagawa, MD Rendező, Isuzu Kórház Tokió, Japán

Az emberi test a Föld mágneses mezője hatására van, és tart fenn valamilyen egyensúlyi kapcsolatot

vele. Azonban a modern napi életkörülmények között e terület hatása csökkent.Következésképpen

feltételezhetjük, hogy egy bizonyos emberi test számára ez a mágnesesség hiánya bizonyos

rendellenességeket okozott. Emiatt a mágneses mezőnek az emberi test külső alkalmazásával történő

kiegészítése a hiány pótlására, az ilyen rendellenes állapotok javíthatók. Más szavakkal úgy gondolom,

hogy közvetlen kapcsolatban áll az emberi testen fellépő földmágneses tér csökkenésével és az emberi

test kóros állapotának javulásával a mágneses mezők alkalmazásával.

Ez az oka annak, hogy támogatom a mágneses mező hiánya szindróma jelenlétét az élő

szervezetekben. Nem világos, hogy hasonló tünetegyüttes alakul-e ki az emberi testen kívüli

élőlényekben. Ugyanakkor, klinikai szempontból, azt hiszem, biztonságosan elmondhatjuk, hogy a

szindróma létezik az emberi szervezetekben, a továbbiakban csak azokra hivatkozom.

Memory Foam

 

A memory foam (emlékező hab) viszkoelasztikus anyagotmemory a 70 es években Amerikában

fejlesztették ki az űrkutatás keretein belül nyomáscsökkentési céllal, és a 90-es évektől indult hódító

útjára. A memory foam olyan viszkoelasztikus nyitott sejtszerkezetű anyag, amely a test

hőmérsékletére meglágyul és így tökéletesen felveszi a test formáját és alátámasztja ellennyomás

nélkül (elnyeli a nyomást). A nyitott sejtszerkezet lehetővé teszi, hogy a matracban szabadon áramoljon

a levegő és megtartsa a test hőmérsékletét, de ne melegedjen túl. A nyomás megszűnése után lassan

nyeri vissza eredeti formáját. A Memory foam előnye, hogy a test nyomásának elnyelésével ellazulnak a

nyak-, váll- és a hátizmok (megszűnik az elfekvés, ízületi fájdalmak, zsibbadás, fejfájás), jobb lesz a

vérellátás. A különböző összetételű és sűrűségű memoryhab matracok úgy lettek kialakítva, hogy alvási

szokásokhoz alkalmazkodva (hát-,has-, oldalt fekvés) megfelelő pozícióban maradjon a gerinc a deréktól

egészen a fejrészig. Egy kényelmes memory matracon való pihenéskor csökkenhet a

helyzetváltoztatások száma, így mélyebb alvást biztosít és javul az alvás minősége.

Memory Foam hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus anyag, amely poliuretánból készült. A Memory

Foam hőmérséklet-érzékeny, és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll

a változásnak) van, azaz megkeményedik a hab, míg a magasabb hőmérsékleten meglágyul és

formakövetést biztosít. Nyomásra érzékeny anyag, képes a testvonal követésre milliméter pontosan,

mondhatjuk úgy is, hogy egy "öntőminta" (a segítség ebben a test hője) A test görbületeit körül veszi a

memoriahab miközben egyenletes alátámasztást biztosít a gerincnek és legnagyobb nyomáspontokat
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minimalizálja a váll-, csípő-, térd-, és a fejrésznél.

NASA Memory Foam

Az első ismert Memory habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA űrrepülőgép üléseihez, hogy

megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és leszállás közben. Ez soha

nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat amit ma találunk az

üzletekben, és ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban folytatják az örökségét

amit a NASA elkezdett fejleszteni.

Az emlékező hab (Memory Foam) matrac a felhasználók körében számos előnnyel jár. A

legnyilvánvalóbb, hogy a nagyobb kényelem elérésénél, csökkentett nyomás nehezedik a testre és a

gerincre. A memóriahab matracot használók már bizonyították, hogy a használat során egyre több

alvásnak az a ciklusa amikor az úgynevezett DELTA és Rapid-Eye Movement REM (ez a mély alvás,

ilyenkor álmodunk) fázisa van, és a (Non-Rapid-Eye-Movement, NREM) az kevesebb, és végül is egy jobb

minőségű alvást kapunk. Más szóval, azt tapasztalhatjuk, hogy többet pihenünk kevesebb idő alatt a

memória hab matracon, mint a hagyományos matarcokon. Ha allergiás, a memória hab matrac ekkor is

különösen hasznos lehet, mert hipoallergén és a por atka ellen is kitűnő. Az emlékező hab (Memory

Foam) matrac használok számára jelentős előnyöket jelent ez a hab, különösen azoknak akik rossz

vérkeringés, fibromyalgia, vagy csontritkulásban szenvednek.

 

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
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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: memory rugós matrac, zsákrugós matrac, memory matrac ,hideghab, HR hab matrac,

memory 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, memory, matrac, táskarugós matrac, ortopedikus, ortopéd, ágybetét, viszkoelasztikus, emlékezőhab matrac, rugós matrac, visco,

memóriahabos, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, memóriahabos matrac, memory matrac, memoriahabos matrac, memoryfoam, memóriahab,

Antiallergén, zsákrugós, isbir, isbir matrac, isbir zsákrugós matrac, isbir life sleep, moon soft, isbir moon soft matrac, moon soft matrac, life sleep matrac, 
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