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HR BALANCE hideghab matrac

Méretek

90*200cm: 84900 Ft

140*200cm: 134900 Ft

160*200cm: 149900 Ft

180*200cm: 174900 Ft

Részletes leírás:

HR BALANCE hideghab matrac

A HR BALANCE hideghab matrac egy HR 35/36 hideghabból készül, amely egy kemény, de egyben

kényelmes komfortot nyújt a kemény matracot kedvelők számára. A HR BALANCE hideghab matrac

kétoldalas kialakítású, amelynek egyik oldala kicsit lágyabb érzetet biztosít. A HR Balance mindkét

oldala eltérő kialakítású, 7 ergonómiai zónával rendelkezik, amely gondoskodik a megfelelő

alátámasztásról. A HR BALANCE hideghab matrac huzata antiallergén, levehető és mosható, amelynek

segítségével hozzájárul a higiénikus alvási környezet megteremtéséhez.

 

 

 

 

HR BALANCE HIDEGHAB MATRAC TÖRTÉNETE

Amennyiben a HR Balance matrac kiemelkedő tulajdonságait egy szóban szeretnénk összefoglalni,

akkor talán a „kifogástalan” szó lehetne a legmegfelelőbb. Persze ez így egy kicsit túlzásnak tűnhet, de

előlegezze meg nekünk a bizalmat és cserébe mi megígérjük Önnek, hogy a matrac születésének alábbi
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leírásának elolvasása egy részről nem lesz kidobott idő, más részt a cikk után Ön is egyet fog érteni

velünk.

Hogy mitől is lesz „kifogástalan” egy termék? Még a több évtizedes szakmai tapasztalat, a közel száz

gondosan megtervezett matrac típus, a piaci- és vásárlói igények maradéktalan ismerete, Európában és

a tengerentúlon is szabadalmaztatott termékeink tapasztalata sem elegendő ahhoz, hogy kifogástalan

matracot készítsünk. Olyan ez kicsit, mint a főzés. Hiába a nagymama titkos csirkepörkölt receptje, ha

nincs megfelelő minőségű alapanyag annak elkészítéséhez.

AZ ALAP GONDOLAT

Minden termékfejlesztés kérdésekkel kezdődik. Vajon hosszú távon örömünket lelnénk-e egy olyan

matracban, ami bár olcsó, de kétes és nehezen ellenőrizhető minőségű alapanyagokból áll? Vagy

esetleg egy olyan matraccal, amely bár mindenféle minősítéssel (is) rendelkezik, de meglehetősen

borsos árfekvésben juthatnánk csak hozzá? Vagy mi lenne, ha egy mindenki számára könnyen elérhető,

ellenőrzött és kifogástalan minőségű alapanyagokból álló matraccal lepnénk meg hűséges Vásárlóinkat?

Ha van kedvük, nézzünk be együtt egy kicsit a kulisszák mögé!

A HR HAB ALAPANYAG

A HR Balance hideghab matrac esetében a NEVEON cégcsoport fogja az ellenőrzött, károsanyag-mentes

hideghab alapanyagot szolgáltatni. A kifogástalan és állandó minőségéről a magyar piacon is jól iamert

Eurofoam márkát is magában foglaló NEVEON vállalat Európa legnagyobb és egyben legrégebbi

habgyártó vállalata, amely 18 országban 61 gyáregységben közel 3400 munkatárssal továbbra is a

legmegbízhatóbb komforthabokat állítják elő több százmillió matrac-vásárló számára.

Az ISO 9001 és ISO/TS 16949 minőségbiztosítási rendszerben készülő és Certipur minősítéssel

rendelkező habok garantálják nekünk a károsanyag-mentes, ellenőrzött minőségű és biztonságos

hideghabot. Miért akkora „durranás” egy Certipur certifikáció? A Certipur minősítés egy önkéntes és

nonprofit alapú minőségellenőrzési rendszer, ahol az egyes habokat három különböző országban, három

egymástól független cég vizsgálja és minősíti közösen meghatározott határértékek szerint és azonos

vizsgálati standardok alapján. A minősítésben résztvevő dán, angol és német (TÜV Rheinland LGA

GmbH) vállalatok egymással nem állnak kapcsolatban, így mindhárom jelentés egymástól függetlenül

és önös érdekek nélkül jön létre, így az elfogultság, a részlehajlás szóba sem jöhet.

Természetesen a HR Balance matracnál sem szerettünk volna más gyártóhoz fordulni, a biztonságos és

megnyugtató Certipur minősítésű habnál lejjebb adni, az évtizedes partneri együttműködés, a

kifogástalan szakmai kapcsolat az évek során olyan beszállítói bizalommá alakult, hogy meg sem fordult

a fejünkben, hogy más gyártó habjai közül válasszuk ki a készülő HR Balance Ultra matrac hideghab

alapanyagát.

AZ ÁRFEKVÉS

Na igen. Ez volt talán a legnehezebb. Az első elhatározásnál még 2020-at írtunk. Ez az az év volt,

amikor a pandémiának és egyéb gazdasági hatásoknak köszönhetően gyakorlatilag minden

alapanyagnak, minden építőanyagnak, készterméknek szinte napi ára volt, ahol a világpiaci trendek

naponta fordulnak oda és vissza akár többször is egy napon belül. Ez a mi esetünkben annyit jelentett,

hogy a tervezett termék hideghab alapanyagához nem tudtunk kiszámítható, tartható és stabil árat

kapni. Idénre (2021) kicsit rendeződtek a piacok, stabilabb, kiszámíthatóbb lett az alapanyagok ára

(természetesen olcsóbb nem lett szinte semmi), így bátrabban vághattunk neki különleges és

egyedülálló küldetésünknek. Ez pedig az ár. Ugye drágán silány minőséget gyártani nem nagy kunszt,

van akinek még ez sem mindig sikerül. Sőt! Drágán jót gyártani sem nagy tehetség (annak ellenére

sem, hogy sokaknak még ez sem megy maradéktalanul). Az olcsón jót gyártani viszont már egy igazi
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kihívás. Amennyiben megfigyeljük környezetünket, egy kicsit részletesebben elemezzük a

megvásárolható termékek palettáját, úgy az esetek többségében azt fogjuk tapasztalni, hogy szinte

SENKI nem szeret manapság olcsón jót gyártani. Miért? Mert az olcsón minőséget gyártás egyszerűen

nem jó üzlet. A HR Balance matrac esetében (is) nagyon fontos célkitűzés volt, hogy nyugodtan menjen

szembe a „vedd meg-használd-dobd ki-vegyél újat” trenddel és igenis hosszú élettartamú minőségi

terméket tegyünk Vásárlóink elé méghozzá megdöbbentően elérhető árban.

AZ ERGONÓMIA

Amennyiben egy kicsit dicsekedni szeretnénk, akkor azzal kellene kezdenünk, hogy messze megelőzve

a világot mi gyártottuk -az általunk ismert- világ első kétoldalas komfortját nyújtó hideghab matracát a

SIGNUM matraccsaládot. Persze az egyedülállóan európai és amerikai szabadalommal rendelkező

LEVITAL matracok kifejlesztése is hozzánk fűződik éppen úgy, mint a valódi ergonómiai zónákkal

rendelkező emlékezőhabos matracok kidolgozása (SenZone memory család) és nem utolsó sorban

szintén elsőként fejlesztettünk olyan férfi-női oldalas matracokat, amelyekben egy nagy franciaágy

méretű matracban két különböző keménységű oldal kapott helyet.

Napjainkra természetesen ezek már megszokott termékekké váltak, minden ország szinte minden

gyártója gyárt/forgalmaz ilyen termékeket. A HR Balance matracoknál is visszanyúltunk egy kicsit az

általunk eredetileg kidolgozott ergonómiai megoldásokhoz, így a két oldal eltérő vágási mintájával

megtartottuk a kétoldalas komfortot, a két különböző feszességű és különböző tulajdonságú

komfortoldalt. Az oldalankénti 7 ergonómiai zónából sem szerettünk volna lejjebb adni, így a HR Balance

matrac mindkét oldala 7 ergonómiai szempontok szerint kialakított eltérő tulajdonságú ergonómiai

zónából áll.

HIGIÉNIA

Az ergonómiai kialakításon túl napjaink további nagy igénye a higiénia, a higiénia folyamatos

fenntarthatósága a hálószoba környezetben is. A könnyen mosható és antiallergén funkcionális

szövetből készülő matrachuzatok napjainkra szerencsére már alap kiindulásnak számítanak egy-egy

termék megjelenésénél, így a matrachuzat esetében nem kellett sokat kutakodnunk, hogy ár-érték

arányban a legmegfelelőbb matrachuzatot válasszuk ki a HR Balance matrachoz. A könnyen levehető,

egyszerűen mosható és kivételesen gyorsan száradó Balance matrachuzat beszerzésénél sem

szerettünk volna kompromisszumot kötni, így Európa legnagyobb matrachuzat gyártójához fordultunk

ezúttal is, így a HR Balance matrac huzatát is az 1892-ben alapított, így patinás múltra visszatekintő

Bekaert Deslee készíti.

HOL IS TARTUNK?

Szóval ott tartunk, hogy van egy több évtizedes gyártói tapasztalattal tervezett kifogástalan termékünk,

amely csúcs minőségű alapanyagokból áll és mindezt megdöbbentő áron szeretnénk eljuttatni

Vásárlóinkhoz. Ott tartunk, hogy továbbra sem tudunk lejjebb adni a legfontosabb célkitűzéseinkből

(ahogy eddig sem tettük), hogy innovatív termékeinkkel, még inkább ártörő politikánkkal megőrizzük

vezető piaci szerepünket, amellyel - ahogyan eddig is - holnap is, holnapután is és azután is újra és újra

szeretnénk elnyerni Vásárlóink bizalmát.

Kellemes éjszakákat kívánunk mindenkinek!

 

Kulcsszavak: HR BALANCE hideghab matrac, hazai tervezésű hideghab ,kétoldalas kényelmes feszes

kemény akciós matrac, Gigamatracban kapható, ortopéd matrac, 7 zónás matrac, hideghab matrac,

levehető huzat, mosógépben mosható huzat, ortopéd matrac, kemény matrac, rugalmas matrac,

rugalmas ágyráccsal matrac, akcióban a Gigamatracnál, magyar matrac, kemény matrac, magyar
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habmatrac, akciós matrac

Címkék

matrac, ortopedikus, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, ortopéd, ágybetét, hab, akciós matrac, matrac akció, ágymatrac, Hideghab matrac, Hideghab

akció, 
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