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Spring Air Gloria Pillow Top

Méretek

90*200cm: 433900 Ft Akciós ár: 259900 Ft

140*200cm: 754900 Ft Akciós ár: 452900 Ft

160*200cm: 794900 Ft Akciós ár: 476900 Ft

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

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

Részletes leírás:

A Spring Air Mattresses céget 1926-ban alapította Francis Karr és lassan 100 évben széles körben

elismert mint a matracipar egyik legnagyobb , leginnovatívabb vállalata. Karr fejlesztette ki az első

Offset rugórendszert (ami a bonell rugó továbbfejlesztett változat) , amely sokkal jobban igazodik

az  alvó test súlyához és a matraciparban a legtöbbet lemásolt és használt  megoldás egyik változata.

 

 

„Szenvedélyünk az alvás. Keményen dolgozunk és rengeteg energiát fektetünk abba, hogy olyan

fantasztikus matracokat építsünk ami évről évre tökéletes alátámasztást biztosít. Ezt az érzést a

kényelem, minőség és szolgáltatás legjobb kombinációjával adjuk át önnek , hogy megtapasztalhassa

az önnek pont megfelelő érzést alvás közben."  

A Spring Air matracok olyan szabadalommal rendelkeztek amelyek biztosították, hogy az USA-ban és

végül az egész világon gyártották ezen típusú matracokat. A Spring Air ma 13 amerikai gyárban

készül és 22 nemzetközi egység liszensz jogokkal működik a világ 44 országában. Hamarosan

Magyarországon is.

Története során a Spring Air számos olyan sikeres sortimentet mutatott be és fejlesztett ki amelyek

egyedülállók voltak, és alapvetően határozták meg a matracipar fejlődését..
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Az 1940-es évek végén a Spring Air volt az első cég aki gomb nélküli technológiát, steppelt felületeket

és extra, a testet kényelmesen alátámasztó matracfelületet vezetett be.

Health-Center 1953-óta

 

A Health -Center kifejezést illetve az ahhoz kapcsolódó technológiát az SpringAir vezette be 1953-ban

amikor is elkezdtek a test igényeinek megfelelő zónázott, különböző helyeken megerősített

rugórendszereket készíteni. 

 

A legsikeresebb széria 1960 óta - ami megalapozta a világhírt a cégnek a Health -Center

továbbfejlesztett változata a Back Supporter sorozat lett. Gyakorlatilag a fejlett zónarendszert tovább

erősítették a derékrészen úgy, hogy a derékzóna rúgói erősebbek lettek a többi alátámasztást nyújtó

rugónál. 

 

A Spring Air 1973-ban mutatta be "pillow-top " matracait.

 

1988-ban a Spring Air a természetes szálas ágynemű anyagokat, például a selymet és a gyapjút a Four

Seasons szálloda hálózat matracmodelljei közé emelte.

 

1991-ben a Spring Air bemutatta szabadalmaztatott habtermékét, a „Conforma” habot, amely idomul a

háthoz, a vállakhoz és a nyakhoz. A Spring Air emellett elkezdte kombinálni a latexhab és a belső rugós

matractechnológiát, hogy olyan matracokat készítsen, amelyek nagyobb kényelmet és tartást

biztosítanak.

1999-ben bemutatták az ultraprémium Back Supporter Comfort Caress kollekciót, amelyhez a következő

címke került: "Jobb kényelem, jobb minőség, jobb érték."

2000-ben bevezették a habburkolatú matrac oldal kialakítást: „Foam Encased Wireless Edge”. Az új

kialakítás nagyobb támogatást, nagyobb kényelmet és széltől szélig alvási felületet biztosít.

A SpringAir a világ egyik legtöbbet eladott matraca, innovatív technológiával és rendkívül tartós magas

minőséggel.

Kulcsszavak: hybrid rugós matrac, táskarugós rugós matrac, 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, kényelmes matrac, zónás

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

matrac, gerinckövető habmatrac, premium habmatrac, 33 cm vastag matrac, Gigamatrac webshop,

Gigamatracban kapható matrac
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Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, ortopéd, ágybetét, rugós matrac, hab, akciós matrac, matrac akció,

ágymatrac, Antiallergén, zsákrugós, isbir, isbir matrac, isbir zsákrugós matrac, isbir coolflow hybrid , coolflow hybrid , isbir coolflow matrac, coolflow hybrid

matrac, 
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