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Hilding Original Multi Medicott Silver zsákrugós matrac

Méretek

80*200cm: 189900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

90*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

140*200cm: 388900 Ft Akciós ár: 232900 Ft

160*200cm: 494900 Ft Akciós ár: 296900 Ft

180*200cm: 533900 Ft Akciós ár: 319900 Ft

Részletes leírás:

Original Multi Medicott Silver

 

Mi is az a Hilding matrac...

A zsákrugós vagy másnéven táskarugós matrac kifogástalan minőségű termék, melyet a svéd Hilding

Anders gyárt.

Minden Hilding Multi zsákrugós rendszerben legalább kb. 400 db, táskarugót találunk egy m2-en:

pontosabb formakövetést, nagyobb rugalmasságot hosszabb élettartamot jelent. 

A Medicott (orvosi pamut) és Silver (ezüst ionszálak) mosható huzattal ellátott zsákrugós matrac 7

ergonómiai zónával.

Egyik oldalon 3cm latex a másik oldalon 5 cm flexifoam kényelmi réteg a megnövelt rugalmassággal

rendelkező "Eggs Shape" komforthab hétzónás réteggel.
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Az optimális pontrugalmasság, illetve a 7 ergonómiai zóna biztosítja a gerincoszlop megfelelő

megtámasztását és a pihentető, egészséges alvást. A Multi zsákrugós rendszer a nagyon precíz

formakövetést biztosítja a 7 különböző keménységű zsákrugókkal. A Hilding Origina Multi zsákrugós

matracban a különböző keménységek a rugózatban a huzalvasatgság változásával és a menetek közötti

távolsággal van megoldva. A matrac maximális kényelmét egyik oldalon a rugalmas de lágy latex

komforthab nyútja a nyomáspontok minimalizálásával és a kellemes rugózásával. A hideghabos

komfortoldal valamivel keményebb érzetet nyújt és kiváló légátersztést biztosít a matracnak a minőségi

alapanyagnak köszönhetően. 5 év garanciával rendelkező matrac a nyogodt pihenést és a maximális

kényelmet hozza el a hálószobánkba. 

 

Mi az a Medicott-Silver huzat?

Medicott Silver Antiallergén matrachuzat, amely a speciálisan impregnált Medicott szövetnek

köszönhetően megakadályozza a baktérium -és gombaképződést. A Medicott technológia az egészségre

káros vegyi segédanyagok nélkül inaktiválja az atkák táplálékául szolgáló részecskéket. Antiallergén

tulajdonságát hosszú ideig és állandó intenzitással fejti ki. Mosható 60°C hőmérsékletig. Az alkalmazott

Silver technológia baktériumölő és antisztatikus tulajdonsággal ruházza fel a matrahuzatot. A Medicott-

Silver matrachuzat stressz mentes, poratka taszító hatása nagyban hozzájárul a nyugodt pihenéshez és

egészséges alvási környezetet biztosít.

 

Körkörös cippzár?

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.

Hogy mi a sikere az 1939-ben alakult Hilding Anders cégcsoportnak? Mitől vált a világ egyik legnagyobb

matracgyártó vállalatává? Hilding matrac? Mitől sikeresek a Hilding matracok? Az egész egy látomással

kezdődött, egy felismeréssel, hogy nem lehet minden országban ugyanazt a matracot értékesíteni, hogy

az egyes országoknak eltérő kultúrája, más alvási szokása van és, hogy széles körben az egyes piacokat

csak egy meghatározó helyi márka felvásárlásával lehet meghódítani...

 

 

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 Multi zsákrugós rendszer

A MULTI zsákrugós rendszer egy olyan táskarugó rendszer amely a tasakba helyezett független
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acélrugókat fogja össze. A MULTI rendszer a kisebb átmérőjű adott felületre több rugót biztosító

rendszer. A MULTI zsákrugós rendszer hihetetlen formakövetést és súlyelosztást garantál. A test pontjait

egymástól függetlenül pontosan leköveti és ideális pozícióban támasztja alá. A kimagasló

pontrugalmasságon kívül a MULTI zsákrugós rendszer élettartama is sokkal hosszabb, hiszen adott

felületre sokkal kisebb terhelés jut, kímélve a rugó terhelését és intenzív használatát.

 

 

 

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.

 

 

Hilding európa legnagyobb matracgyára, hilding matrac a Gigamatrac webáruház felületén

megrendelhető, antiallergén zsákrugós matrac multi zsákrugós rendszer, latex komforthab zsákrugó,

hideghab zsákrugó, ezüst szálas matrac, stresszmentes matrac, antiallergén matrac, kényelmes

zsákrugós matrac, akciós Hilding multi zsákrugós matrac, Gigamatrac webshop akció, Európa

legnagyobb matracgyártója Hilding Anders, matrac a mindennapokra, Gigamatracban kipróbálható

zsákrugós matrac,

Címkék

zsákrugós matrac, matrac, táskarugós matrac, ortopedikus, olcsó matrac, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, rugós matrac, latex, akciós matrac, matrac

akció, ágymatrac, latex matrac, Hilding, Hilding anders, Hilding matrac, Hilding zsákrugós matrac, Hilding tasakrugós matrac, Hilding Svéd matrac,

Antiallergén, svéd matrac, matrac gerincsérvre, zsákrugós, hilding original multi medicott silver, hildingoriginalmultimedicottsilver , hilding original multi

medicott silver matrac, 
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