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Hilding Original Thermo memory matrac

Méretek

80*200cm: 139900 Ft Akciós ár: 99000 Ft

90*200cm: 139900 Ft Akciós ár: 99000 Ft

140*200cm: 302900 Ft Akciós ár: 181300 Ft

160*200cm: 341900 Ft Akciós ár: 205100 Ft

180*200cm: 379900 Ft Akciós ár: 227900 Ft

Részletes leírás:

Hilding Original Thermo memory matrac

 

A Hilding Original Thermo memory-foam matrac egy speciálisan kialaított hideghab tartóalapra épülő

emlékezőhab matrac 7 zónás kialakítással. Hilding Original Thermo matrac, matracok 12cm 7 zónás

hideghab maggal és 5cm memóriahab réteggel készülnek. Antiallergén speciális cellulóz alapú Tencel

mosható huzattal és 10 év garanciával, antibakteriális és teljesen higiénikus memoriahabos matrac.

A Hilding Original Thermo matrac gyakorlatilag a Hilding Select Thermo matrac "kistestvére": össz

magasságában a két termék szinte megegyezik, viszont az Original Thermo vastagabb hideghab

tartórátege és a vékonyabb 5cm vastag memoryfoam kicsit feszesebbé teszi a matracot.

A Hilding Original Thermo matrac is egy igazi kivétel a mai magyar emlékezőhab matracok között.

Páratlan SVÉD minőség, átgondolt szerkezeti kialakítású memória matrac, hibátla minőségi alapanyagok

és mindehhez elfogadható fogyasztói ár. A Select Thermo memóriahabos matrac alapját egy 12cm

vastag és 7 ergonómiai zónára profilozott nagy sűrűségű hideghab tartómag adja, melyre a szintén

nagy sűrűségű emlékezőhab réteg kerül. Az Original Thermo egy kivételes cellulóz alapú antiallergén

Tencel matrachuzatot kapott, melybe nehezebben alakulnak ki a háziporatka életfeltételéül szolgáló

baktérium -és gombatelepek. A huzat 60C°-on gépi úton, háztartási körülmények között mosható.
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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.

Mi is az a memory foam (emlékezőhab)?

?A súlytalan kényelem"

A memory foam-ot nyugodtan hívhatjuk a következőévezred alapanyagának. Ezek az anyagok

alegmagasabb technológiát képviselik a poliuretánokcsaládjában. Tökéletesen leköveti a testkörvonalait

oly módon, hogy nem fejt ki ellenállástható nyomással szemben. Cellaszerkezetébőladódóan az

emlékező habokból, egyedülállótulajdonságának köszönhetően kivételes, ésegyedülálló ergonómia és

alváskomfort hozhatólétre. Az emlékező habok kivételes képességeiközé tehetjük, hogy a hőmérséklet

függvényébenérezhetően változnak a fizikai paraméterei. Ahőmérséklet növekedésével

lépcsőzetesenlágyabbak, ugyanakkor csökkenésekor pedigkeményebbek lesznek.

Két különböző típusát kell megkülönböztetni amemory foam alapanyagoknak. A hagyományosmemory

alapanyagok nem eresztik át a levegőtgyakorlatilag nem szellőznek, de a folyamatosfejlesztések

eredményeképpen létezik már alégáteresztő kivitel is.

A memory habok páratlanul egyesítik a lágyságot a nyomáselosztással, de önmagukbanmég ezek az

anyagok sem felelnek meg az alváskultúra elvárasainak, ezeket csak megfelelőhideghab kombinációival

lehet elérni.

Lenyűgöző tulajdonságai miatt a legkeresettebb anyagok a matracipar számára.

Miért jó választás a Memory foam matrac?

a memory foam különleges viszkoz-elasztikus tulajdonságának eredményeképp,kiváló alátámasztást

biztosít a nyaki csigolyáknak, ezáltal a nyakizmokatfeszültségmentessé teszi és biztosítja a nyaki rész

teljes ellazulását

a memory foam a test hőre és testsúlyra reagál, egyedülálló nyomáselosztásitulajdonságának

köszönhetően nyomáspont nélkül érintkezik a testtel

a memory hab nem okoz allergiát, anti allergén, valamint antisztatikus (portaszító)hatása van

a memory foam tökéletesen idomul a testhez, mivel a működési elve az alaphelyzetbe valólassú

visszatérés

? a memory foam viszkoz-elasztikusságának köszönhetően egyedülálló nyomáselosztási

                                             oldal 2 / 3



GigaMatrac Factory&Outlet

GigaMatrac - www.gigamatrac.hu

képességgel bír, illetve meggátolja a felfekvések kialakulását, így otthoni felépülésre,ápolásra is

alkalmas

a memória anyag enyhíti a nyomáspontokat a pihentetőbb alvás érdekében

? egyenes pozícióban tart a memory anyag, mert a test hőjére és tömegére reagálva

körbeveszi a testet

? a derekat alátámasztatja, a vállat gyengéden beengedi, ezáltal a gerincoszlopot

tehermentesíti, és a törzs izomzatát ellazítja

a memory képes elnyelni a külső mechanikai behatásokat, és nagymértékben csökkenteni

anyomáspontokat

testhőmérséklettel érintkezve a sejtszerkezet meglágyul

a vérkeringésre is jótékony hatást gyakorol, mivel a test nem érzékeli a nyomást, ezért javítjaa

vérkeringést

? a testet optimális helyzetben tartja, mérséklődik a forgolódások gyakorisága, amellyel

nagyban hozzájárul a pihentetőbb alváshoz

Életünk 1/3-a

Életünk 1/3-át alvással töltjük, ezen oknál fogva sokat számít, hogyan töltjük az éjszakákat

azágyunkban! Az alvás minősége hozzájárul a következő nap sikerességéhez valamint hosszútávon az

egészség megőrzéséhez. Ha fekvőhelyét nem megfelelően választja meg, akkor azgerincbántalmakhoz

vezethet!

Egy éjszaka az ágyban:

Szervezetünk kipiheni az aznapi fáradalmakat és teljes erővel azon van, hogy tökéletesregenerálódást

hozzon létre annak érdekében, hogy a következő nap energikus és sikereslegyen. Miközben alszunk,

izmaink ellazulnak, a gerincre, csigolyáinkra nehezedő nyomás alegminimálisabbra csökken. Ezért

fontos, hogy a választott fekvőhelyünk kényelmes és egybentökéletes legyen. A fekvőfelület a test

formájához igazodik azáltal, hogy egyenletes alátámasztástbiztosít és megfelelően elosztja

testsúlyunkat.

Hilding original thermo matrac europa legnagyobb matracgyárában készül, kiváló memory matrac, a

gigamatrac webáruház rendelhető, memory-foam matracok
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