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Hilding Ivy kárpitos ágy

Méretek

90*200cm: 249900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

140*200cm: 304900 Ft Akciós ár: 182900 Ft

160*200cm: 344900 Ft Akciós ár: 206900 Ft

180*200cm: 349900 Ft Akciós ár: 209900 Ft

Részletes leírás:

Hilding Ivy kárpitos ágy

 

A Hilding Ivy kárpitos ágykeret egy minimal art hálószoba bútor. Az egyszerű formatervezés, a bőséges

színválaszték minden korosztály számára tökéletes megoldás a hálószobában. A puha borítású szövet

vagy textilbőr kialakítású kárpitos ágy, egyszemélyes és franciaágy méretben is rendelhető. A Hilding

Ivy kárpitos ágykeret falábai két féle színben rendelhetők, wenge és tölgy.

 

 

A Hilding Ivy ágykeret ágyneműtartós változatban is rendelhető! A felnyitható ágyneműtartós ágy,

rugalmas ágyrácssal és gázrugókkal készül. Az ágyneműtartós ágykeret árai a normál egykerethez

képest + 90. 000 Ft felár!

A Hilding Ivy kárpitos ágy 160*200 v. 180*200 cm gázrugós, ágyneműtartós ágykeret ára: 279 900 Ft
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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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