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Hilding Boxspring Select

Méretek

140*200cm: 721900 Ft Akciós ár: 432900 Ft

160*200cm: 811900 Ft Akciós ár: 486900 Ft

180*200cm: 849900 Ft Akciós ár: 509900 Ft

Részletes leírás:

 

 

 

Hilding Boxspring Select skadináv típusú ágy egyszerre hozza el a hálószobánkba az eleganciát és a

kényelmet. A mai kor elvárásának mindenben megfelel. A többféle fejvég választék, a bőséges

színminta, a dupla zsákrugós box, a kiváló minőségű Visco Topper mind arról tanuskodik, hogy több

évtized tapasztalatát egy nagyon kényelmes ágyban élvezhetjük a hálószobánkban. Minden korosztály

megtalálhatja a neki megfelelő stílusú textilbőr és szövet mintákat a bőséges választékból. 

 A Hilding Boxspring Select ágy az alábbi 6 különböző típusú fejvéggel rendelhető.

 

  

  Sunflower Ivy

  Magasság: 200 cm Magasság: 115 cm

  Mélység: 12 cm Mélység: 9 cm
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  Szélesség: +(1,5-1,5) cm Szélesség: +( 1-1) cm

  

  Iris Crocus

  Magasság: 116 cm Magasság: 116 cm

  Mélység: 13 cm Mélység: 27 cm

  Szélesség: + (1,5-1,5) cm Szélesség: + (1-1) cm

  

  Lily Tulip

  Magasság: 115 cm Magasság: 115 cm

  Mélység: 12 cm Mélység: 14 cm

  Szélesség: + (1-1) cm Szélesség: + (1-1) cm

 

A Hilding Boxsping Select ágy öszzetétele:

Alul egy 28 cm magas fakeretes táskarugós box adja az ágykeretnek a dinamikus alátámasztást. Ezen

egy 18 cm kétoldalas multi zsákrugós box segít a testünk formakövetésében. Felül pedig egy 6 cm

vastag Memory foam topper tökéletesen lecsökkenti a nyomáspontokat a testünk és a matrac között. A

Hilding Boxspring Select skandináv típusú ágyhoz kétféle 10 cm magas láb rendelhető:

  

 

Hilding Select Boxspring ágyhoz ágyneműtartó is rendelhető tölgyfa lábakkal a választott textilbőr és

szövet mintával.

A Hilding Select Boxspring ágy egy rendszerben biztosít egészséges és rendkívül kényelmes pozicíót

pihenéshez. A dupla zsákrugós rendszer tökéletesen alátámasztja és felveszi a testünk vonalát, a

Memory Foam réteg a gerrincoszlopot tehermentesíti és az izmokra nagyon jó hatással van. A Hilding

Select Boxspring Topper kényelmi réteg 100% antiallergén Sensity huzattal van ellátva. Nagyon finom

tappintású Sensity antibakteriális huzat, probiotikum kapszulákkal van ellátva, semlegesíti a szagokat, a

káros baktériumokat és az atkákat. A Hilding Select Boxpring ágynál a maximális kényelem párosul az

egészséges alvási környezettel. 
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HILDING ANDERS, 70 ÉVES TUDÁS ÉS SZAKÉRTELEM...

 

A történet 1939-ben kezdődött, amikor Hilding Andersson úgy döntött megnyitja első bútorgyárát

Svédországban, Bjärnum városában. Annak ellenére, hogy a cég indulása pont a legnehezebb időben

kezdődött a vállalkozói szellem és a szaktudásnak köszönhetően 1940-es évekre egy virágzó céggé

nőtte ki magát és hírnevet szerzett magas minőségű termékeinek köszönhetően.Az 1950-es évek

végére megnövekedett igényeknek köszönhetően egyre népszerűbb lett a fogyasztók és a forgalmazók

körében, mint például a máig is komoly vevőnek számító IKEA matracok terén.1972-ben Hilding fia, Olle

nagy újításokat vezetett be, az úgynevezett ?Polyspring" új matrac designnal. A nagy áttörést azonban

1976 hozta, amikor már a nemzetközi piacot meghódítva belépett szállodai piacra ahol

kompromisszumok nélküli minősége miatt bekerült a legkeresettebb matracok közé. Így lett a családi

vállalkozásból globális vállalat. 1980-ban a cégvezetés úgy döntött kizárólag az ágyakra

összpontosítanak.Növekedés...1991-ben a Hilding Anders vált a legnagyobb ágygyártó vállalattá és

folyamatos terjeszkedésével uralni kezdte Európát és Ázsiát. A stratégia viszonylag egyszerűnek tűnt,

hiszen a vezetőség belátta: terjeszkedni csak úgy lehet sikeresen, ha nem csak a nevet vásárolják meg,

hanem a teljes vállalkozásokat gyáregységgel mindennel együtt. Az elképzelés jól sikerült, hiszen nem

véletlen hogy napjainkban 22 márkanévvel, 18 gyáregységgel rendelkezik a cég Európában, Ázsiában

és Oroszországban.
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