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Hilding Cube zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

140*200cm: 221900 Ft Akciós ár: 132900 Ft

160*200cm: 244900 Ft Akciós ár: 146900 Ft

180*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

Részletes leírás:

 

 

Hilding Cube zsákrugós matrac a 7 ergonómiai zónás kialakításával tökéletesen felveszi a testnek a

vonalát. A Hilding Cube zsákrugós matrac az alapanyagoknak köszönhetően a legjobb szellőzéssel

rendelkezik. A matrac ergonómikus, dinamikus és formakövető. A minőségi alapanyagok és az

ergonómia együttesen biztosítják a gyorsabb regenerálódást és a pihentető alvást. A zsákrugós

rendszernek köszönhetően egy nagy matracon belül nincs áthullámzás, tehát nem zavarjuk alvó

partnerünket a le és felkelésnél. A Hilding Cube matracnál mindkét oldalon érezhető a 7 ergonómiai

zónás kialakítás, amely a tasakokban lévő rugóknak a keménységével jön létre. A zsákrugókat egy

kemény tűzött nemez réteg veszi közre, amelynek nagy szerepe van a Flexifoam komforthab réteggel

együttesen létrehozott rugalmas, félkemény érezetben. A többféle keménységgel kialakított 250 db.

svéd acélrugó négyzetméterenként a Flexifoam komforthabbal a matracnak mindkét oldalának a

használatával, hosszabb élettartamot biztosít. A Hilding Cube matrac vákuumcsomagolt, egy hengerbe

van gyárilag gondosan összetekerve így egy kisebb személyautóval is szállítható.
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 Hilding Cube Matrachuzat

A Hilding Cube matrachuzat antibakteriális, mosógépben mosható. A szövet gomba-, és baktériumölő

tulajdonságú, anyagösszetételének köszönhetően taszítja a poratkát. A Relaxtic matrachuzat segít

abban, hogy a nyári melegben nem szívja magába a meleget, hanem eloszlatja a hőt és gyorsan

kipárologtatja a nedvességet. A Hilding Cube matrachuzat kétfele választható és mosógépben 60C°-on

mosható.

 

 

 

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.

 Zsákrugókról

 

-kiváló formakövetés és sulyeloszlás

-nincs áthullámzás, ott süpped ahol kell

-a test pontjait egymástól függetlenül leköveti

-az egy rugóra eső súly csökken a bonnelrugóval ellentétben

-hosszú élettartam
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-nagyon jól szellőznek a táskarugós matracok

 

Mit érdemes tudni a hideghabokról?

A hideghabok növelik a fekvőfelületekkomfortját. Lényegesen jobban követik a test körvonalait, mint a

korábbi matracipari alapahideghabnyagok. A hideghabgyártástechnológiából és a speciális

cellaszerkezetből adódóan a hideghabok kimagaslóan rugalmasak és az átlagosnál nagyobb

alátámasztó erővel bírnak, ezáltal a fekvőfelületen a nyomáseloszlás a lehető legeredményesebb. Ez

hosszantartó használat során sem okoz kifáradást. Az anyag sűrűség és keménység eloszlása bármely

más anyaggal összehasonlítva a leghomogénebb.A hideghabokból gyártott matracmagok millió számra

tartalmaznak mikroszkopikus csatornákat. Ezek a mikroszkopikus csatornák biztosítják a tökéletes

ventillációt és a hatékony nedvességelvezetést, ezáltal tovább növelve a matracok komfortját és

élettartamát, eredményessé téve az alvás mikroklímáját. A hideghabok az összenyomás során kisebb

energiát nyelnek el, mint a hagyományos habok, koncentrált energiaelnyelő képességgel bírnak, ezzel

biztosítják az optimális nyomáseloszlást, ami javítja az alvás minőségét és a matrac tartósságát.A

hideghabok pontrugalmasságukból adódóan egyesítik a független és oldalirányú támasztást, ennek

köszönhetően optimálisan egyesítik a támasztóerőt és a lágyságot. A nagyrugalmasság és a megnövelt

támasztó hatás miatt a legmegfelelőbb alapanyagok a matracipar számára.A felhasználó kellemes

érzetét az is biztosítja, hogy nincs besüppedés, ki gödrösödés és a párnázó anyagra visszavezethető

derék-hátfájás.A fárasztási és más vizsgálatok is alátámasztják miszerint a hideghabok intenzív

használat esetén is kisebb deformációt szenvednek el, mint a többi matraciparban felhasznált

alapanyag.

Életünk 1/3-a

Életünk 1/3-át alvással töltjük, ezen oknál fogva sokat számít, hogyan töltjük az éjszakákat az

ágyunkban! Az alvás minősége hozzájárul a következő nap sikerességéhez valamint hosszú távon az

egészség megőrzéséhez. Ha fekvőhelyét nem megfelelően választja meg, akkor azgerincbántalmakhoz

vezethet!

Egy éjszaka az ágyban:

Szervezetünk kipiheni az aznapi fáradalmakat és teljes erővel azon van, hogy tökéletes regenerálódást

hozzon létre annak érdekében, hogy a következő nap energikus és sikeres legyen. Miközben alszunk,

izmaink ellazulnak, a gerincre, csigolyáinkra nehezedő nyomás a legminimálisabbra csökken. Ezért

fontos, hogy a választott fekvőhelyünk kényelmes és egyben tökéletes legyen. A fekvőfelület a test

formájához igazodik azáltal, hogy egyenletes alátámasztást biztosít és megfelelően elosztja

testsúlyunkat.

Mit érdemes tudni a hideghab típusú matracokról ?

-legmodernebb high-tech alternatíva a nemzetközi alváskultúrában- feszes, a testformához

alkalmazkodó, ergonómiailag kiválóalátámasztást biztosít-kiváló klíma kiegyenlítô hatást nyújt-

mikrocellás szerkezete pontosan követi a test formáját-higiénikus környezetet biztosít-teljesen

hangtalan- anyagszerkezete egyedülálló módon lehetővé tesziaz orvos-egészségügyi tanácsokat

pontosan követő kialakítást-antiallergén, atkamentes alvásközeget segít elő

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hideghab matracok?

-rendkívül magas rugalmassága megakadályozza a kellemetlen,a vérkeringést és megfelelô

anyagcserét gátló nyomáspontokkialakulását- kiváló mikroklimatikus képessége megakadályozza a

magaspáratartalom kialakulását- magas minőség, ortopedikus komfort biztosítja a gerincoszlop
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megfelelő pozícióját

Matrac, helyes alvási pozíció, hideghab

A hideghab matracok...

... egyedülálló mikrocellás felépítése azonnal reagálva felveszi testénekminden görbületét. Ez az

alakfelvevő folyamat elosztja testsúlyát,és megelőzi a kellemetlen nyomáspontok kialakulását, melyek

főlega csípő, a karok és a vállak környékén alakulhatnak ki, és amelyekkeringési rendellenességeket,

zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak.

zsákrugós matrac, akciós zsákrugós matrac, svéd matrac, vákuum matrac, vákuumcsomagolt matrac,

táskarugós matrac, zsákrugós matrac Gigamatracban, Gigamatrac webshop akció, 7 zónás zsákrugós

matrac, gerinkövető zsákrugós matrac, legnagyobb gyártó Hilding matrac, Svéd acélrugós matrac,

akciós ár, akciós matrac, minőség és olcsó ár, Hilding Anders, svéd acél, matrac azonnal, matrac akció

Dunakeszi, matrac akció Budapest, király zsákrugós matrac, kemény rugós matrac, rugós matrac

levehető huzattal, 60 fokon mosható antallergén huzat, atkamentes matrac

 

 

 

 

 

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, vákuum matrac, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, rugós matrac, hab,

akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, Gyermek matrac, Hilding, Hilding anders, Hilding matrac, Hilding zsákrugós matrac, Hilding tasakrugós matrac,

Hilding Svéd matrac, Hideghab matrac, Hideghab akció, Levehető matrachuzat, svéd matrac, matrac gerincsérvre, vákuummatrac, hilding cube, cube

matrac, zsákrugós vákuummatrac, hilding vákuummatrac, hilding zsákrugós vákuummatrac, cube vákuummatrac, cube hideghab vákuummatrac, 
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