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Hilding Individuality Multi S/M zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

140*200cm: 276900 Ft Akciós ár: 165830 Ft

160*200cm: 313900 Ft Akciós ár: 187810 Ft

180*200cm: 347900 Ft Akciós ár: 208790 Ft

Részletes leírás:

#MARADJOTTHON  és #VÁSÁROLJONLINE  -50%-os AKCIÓ

2020.04.10. és 2020.04.24. KÖZÖTT

A Gigamatracnál szeretnénk támogatni a #maradjotthon kezdeményezést.

A tavaszi újrakezdés reményében kedveskedünk 2020.04.10 és 2020.04.24 között jelentős

kedvezménnyel a megjelölt termékekre.

Az akcióban részt vevő márkáknak csak bizonyos termékeire vonatkozik az 50%-os kedvezmény. 

Az akciót egyéb más kedvezménnyel nem lehet összevonni.

 

 

Individuality Multi

 

Egyedi zsákrugós matrac 7 ergonómia zónával ellátott Multi-technológia, amely garantálja,hogy több

független csatlakozási ponton támassza alá a testet alvás közben. A matrac kifejezetten pároknak lett
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kifejlesztve, figyelembe véve az egyéni igényeket és különbségeket két ember között, mint a testalkat

és a súly tekintetében, hogy a tökéletes alvás kompromisszum nélkül teljesüljön egyetlen egy matracon.

 

Soft Zone Női: Puha, hajlékony és rugalmas hab nagyobb rugalmasságot, különösen csípőnél.

Hard Zone férfi: kemény hab fokozott rugalmasságot biztosítva. Profilhab ideális a férfi megfelelő

alátámasztásához.

 

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.

Intense matrachuzat: Antisztatikus tulajdonsággal rendelkező matrachuzat a felhasználó számára

intenzívebb és mélyebb alvást tesz lehetővé, segíti a gyorsabb sejtregenerációt rövidítve ezzel az

alvásra fordított időt. A szövetben található különleges szénszálaknak köszönhetően elvezeti az alvó

személy testében összegyűlt statikus feszültséget, javítva az alvás, illetve a pihenés minőségét. A

szövet gomba-, és baktériumölő tulajdonságú, anyagösszetételének köszönhetően taszítja a port.A

körkörös cippzár óriási előnye, hgy a matrachuzat két féllé cippzárazható, így akár csak az egyik

huzatfél is mosható. Gyakorlati haszna, hogy így belefér az általános 3,5-4,5 kg-os otthoni, háztartási

mosógépekbe.A Hilding kollekcióban alkalmazott matrachuzatok kizárólag a legkiválóbb, minőségileg

bevizsgált és jóváhagyott alapanyagból készülnek.

A Gigamatrac Factory&Outlet Budapest legnagyobb matrac és ágykeret üzletében a zsákrugós

matracok széles választéka is megtalálható. A zsákrugós matrac modern magas pontelaszticitással

rendelkező matrac. A zsákrugós matracokban különböző mennyiségű zsákrugó és különböző

zónarendszerek kerültek kialakításra. A zsákrugós matrac kiváló formakövetés magas szintű

ortopédikus komfortot biztosít. A matracokban található zsákrugók egy textil tasak segítségével

kapcsolódnak egymáshoz ezért azok egymástól független alátámasztást nyújtanak a matracokon fekvő

test számára. A zsákrugós matracon nem alakulnak ki kellemetlen nyomáspontok a nagyobb méretű

matracokon fekvők nem érzik a másik mozgását. A zsákrugós matrac rendkívül pontrugalmas kiválóan

lélegzik. A matracok közül számos készül speciális tulajdonságokkal rendelkező levehető mosható

huzattal. Ezért ha valaki antiallergén matracot keres zsákrugós matracok között is megtalálhatja a

számára legmegfelelőbbet. A zsákrugó kiváló megoldást jelent mindenkinek.
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Hilding legnagyobb matracgyár, hilding zsákrugós matrac, női férfi oldalal ,a gigamatrac webáruház

felületén

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, olcsó matrac, rugós matrac, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, Hilding, Hilding anders, Hilding matrac,

Hilding zsákrugós matrac, Hilding tasakrugós matrac, Hilding Svéd matrac, individuality multi s/m, individuality multi s/m matrac, hilding individuality multi

s/m, 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                             oldal 3 / 3

http://www.tcpdf.org

