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Hilding Original Strong matrac

Méretek

80*200cm: 179900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

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

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

160*200cm: 461900 Ft Akciós ár: 276900 Ft

180*200cm: 499900 Ft Akciós ár: 299900 Ft

Részletes leírás:

Hilding Original Strong

 

A svéd Hilding Andersson által alapított Hilding gyártóóriás lassan nyolcvan éves tapasztalatával és

szakértelmével, 18 gyáregységével az egyik legnagyobb ágy-, és matracgyártó cég Európában. A több

generációt átfogó családi vállalkozásnál nem csak elvárás a minőség, komfort és precizitás, hanem

hagyomány. Az Original termékcsalád egyik legközkedveltebb tagja az Original Strong zsákrugós
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matrac, melyben a gondos tervezőmunka eredményeképpen a négyzetméterenkénti 250 db zsákrugó a

lehető legnagyobb pontossággal képes lekövetni a test görbületeit. A praktikusan kettő különböző

keménységű (Kemény/Keményebb) komfortoldallal rendelkező matrac lehetőséget ad az otthoni

finomhangolásra, így ha szükséges, a felületi keménységen egy mozdulattal változtathatunk igény

szerint. 

 

A 7 zónás zsákrugós rendszernek köszönhetően a matrac képes minimalizálni a nyomáspontokat, így

jobban tehermentesíteni tudja a gerincet, ami a pihentető alvás egyik alapfeltétele. A két különböző

komfortot természetes kókuszréteg és flexifoam biztosítja. Mivel a rugótestek között levegő tölti ki a

teret, így a legjobban szellőző rendszereknek számítanak. A matrac Medicott Silver huzata orvosi

pamut, ezüst szállal átszőve, így biztosak lehetünk annak antibakteriális hatásában. A huzat levehető

kivitelben kerül a matracra, így az ketté cipzározható és 60 fokon mosható. A kifejezetten feszes derék

alátámasztást kedvelőknek, valamint a gerincsérv problémákkal küzdőknek lehet a leginkább megoldást

nyújtó választás ez a típus, melyre nem más a garancia, mint az 1939-óta töretlenül csúcsminőséget

produkáló Hilding.

Hilding Original Strong két különböző keménységű oldallal rendelkező zsákrugós matrac. A hét

ergonómiai zónával rendelkező matracot, 95 Celsius fokon mosható antibakteriális Medicott Silver

matrachuzattal a feszesebb matracokat kedvelőknek ajánljuk. 

A matrac egyedi feszességét a benne található 2 cm-es kókusz réteg adja. A magas pontrugalmasság

illetve a keménységi zónák biztosítják a gerincoszlop megfelelő megtámasztását és ezáltal a nyugodt

mély álmot. A függetlenül mozgó zsákrugók oldalt fekvésénél segítenek a váll ás a csípő izületek

tehermentesítésében. Az EN 597-2 európai illetve a BS 5852 sz. britt normának megfelelő tűzállósági

bizonyítványokkal rendelkezik.

A Hilding kollekcióban alkalmazott matrachuzatok kizárólag a legkiválóbb minőségű bevizsgált és

jóváhagyott alapanyagból készülnek. 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 készül.

Antiallergén tulajdonságát hoszzú ideig és állandó intenzitással fejti ki. Mosható 95°C hőmérsékletig. Az

alkalmazott Silver technológia baktériumölő és antisztatikus tulajdonsággal ruházza fel a huzatot.

 

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 huzatot.

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.
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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.

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.

Hilding európa legnagyobb matracgyára hilding kókusz megerősítésű zsákrugós matracok a Gigamatrac

webáruház felületén, antiallergén huzattal
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