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Hilding Family Strong Zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 69900 Ft Akciós ár: 59900 Ft

90*200cm: 73900 Ft Akciós ár: 59900 Ft

Részletes leírás:

Hilding Family Strong Zsákrugós matrac

 

A matrac alá helyezhető ágyrácsok tekintetében széles választékkel találkozhatunk. A rugós matracok

alá fixen rögzített, jó teherbírású lamellákból kialakított ágyrács ajánlható, hiszen az ágybetét rugózása

-felépítése miatt- alapvetően biztosított. A nem rugós szerkezetű matracokhoz gumis rögzítésű lamellák

a legoptimálisabbak. A lamellák számától, felületi kialakításától, méretétől függ a rács keménysége,

egyes típusoknál a gerinc vonalában található kis rögzítőgumikkal akár mi magunk is szabályozhatjuk az

ágyrács keménységét. Fekvőbetegek számára léteznek gumitappancsokkal ellátott ágyrácsok is,

amelyek növelik a huzamosabb ideje ágyhoz kötött beteg komfortérzetét, a test egészének megfelelő

alátámasztást biztosítnak. Ezek a rácsok a vállfelületen könnyített kialakítást kaphatnak.

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
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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.

Hilding a világ legnagyobb matrac gyártó cége a hilding zsákrugós matracok a gigamatrac webáruház

felületén megrendelhetők. Kemény zsákrugós matrac
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