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Hilding CUBE táskarugós matrac

Méretek

80*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 79900 Ft

140*200cm: 221900 Ft Akciós ár: 132900 Ft

160*200cm: 244900 Ft Akciós ár: 146900 Ft

180*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

Rövid leírás

Hilding cube matrac, Hilding Cube táskarugós matracok az olcsó kategóriát képviselik a zsákrugós

matracok között, hiszen ebben az árkategóriában kemény zsákrugós matracot találni nem egyszerű,

főként ha az ember szeretne egy régi és megbízható márka zsákrugós matracaiból válogatni. A CUBE

17 cm teljes matracmagasságú és egy feszes, félkemény zsákrugós matrac, amely a 7 ergonómiai

szempontok alapján kialakított zsákrugós rendszerből és a matrac két oldalán található vastag

2.5-2,5cm Flexifoam hideghab párnázó rétegből áll. A zónák szerint változó keménységű zsákrugós

rendszer lehetővé teszi...

Részletes leírás:

 

Hilding CUBE táskarugós matracok az olcsó kategóriát képviselik a zsákrugós matracok között, hiszen

ebben az árkategóriában kemény zsákrugós matracot találni nem egyszerű, főként ha az ember

szeretne egy régi és megbízható márka zsákrugós matracaiból válogatni. A CUBE 17 cm teljes

matracmagasságú és egy feszes, félkemény zsákrugós matrac, amely a 7 ergonómiai szempontok

alapján kialakított zsákrugós rendszerből és a matrac két oldalán található vastag 2.5-2,5cm Flexifoam

hideghab párnázó rétegből áll. A zónák szerint változó keménységű zsákrugós rendszer lehetővé teszi a

pontos formakövetést, az egyenletes alátámasztást és a pihentető alvást. A matrac mindkét oldalán a

táskarugós rendszer fölött tűzött nemez található, amely egyúttal felelős a matrac keménységért is,

hiszen az egymástól függetlenül elmozduló zsákrugók fölötti vastag és feszes nemez réteg határozott
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komfortot kölcsönöz a matracnak. A Hilding CUBE matrac huzata egy légáteresztő felső fehér

matrachuzatból és a matrac oldalán körbefutó esztétikusz Solar Graphic matracszövetből áll, ami túl

azon, hogy különleges megjelenést és kellemes hangulatot ad a matracnak, 40C°-on mosógépben

mosható. A Hilding Cube matrachoz 2 év gyártói garancia tartozik.

 

HILDING MATRACOK GYÁRTÁSA

A Hilding matracok gyártása tulajdonképpen 18 gyáregységben történik a világon. A legnagyobb és

legkorszerűbb matrac gyár Lengyelországban található Murovana Gozlina területén. Ez a gyáregység a

Hilding legnagyobb és legjobban felszerelt gyáregysége, egyben Európa legnagyobb matracgyártó

üzeme is. A közel 40 000m2-es modern üzem évi több millió matrac gyártására szakosodott és a lehető

legkorszerűbb gépekkel és professzionális irányítással folyik a matracok gyártása. A Hilding matrac

márka zsákrugós matracok, hideghab matracok és természetesen a gyerekmatracok is ebből a

lengyelországi üzemből kerülnek ki. A Hilding matracok gyártása a legszigorúbb minőségellenőrzés

mellett történik. Ez a gyekorlatban annyit jelent, hogy minden egyes gyártási szakasznak meg van a

maga ellenőrzési rendje, amelyet nagyon szigorúan be kell tartani ahhoz, hogy valóban a Hilding

márkához méltó minőség hagyja el a gyár kapuját. Ez a nagyon szigorú minőségellenőrzés már az

alapanyag ok beérkezésekor elkezdődik, hiszen az alapanyagokból is szúrópróba szerűen vett mintákat

a legkülönbözőbb eljárásokkal lefolytatott teszteknek vetik alá. Természetes, hogy a Hilding matrac

gyártása is szigorú ellenőrzés alatt áll és az összekészítő üzemtől a robotizált formavágó gépeken át

egészen a varrodáig csak 100%-ban ellenőrzött munkafolyamatok mehetnek végbe. A nagyon szigorú

gyártási fegyelemnek is köszönhető, hogy a Hilding matrac kifogástalan minőségben érkeznek meg

Önhöz.

 

A HILDING VÁLLALAT TÖRTÉNETE

A Hilding Anders már több mint 70 éves múlttal, tapasztalattal és tudással rendelkezik. Történetük

1939-ben kezdődött, amikor a cég alapítója és névadója, Hilding Andersson úgy döntött, hogy nyit egy

bútorgyárat Bjarnumban, Svédországban. A nehéz idők ellenére – köszönet kitartásának, vállalkozó

szellemének és képzettségének – a vállalat virágzott. Az 1940-es évek végére a gyár igen kimagasló

hírnevet szerzett magának kiváló minőségű termékeivel. Időközben a kereslet igencsak megugrott a

hálószoba bútorok iránt, az 50-es évek végére egyre népszerűbbé vált a fogyasztók körében. A 20 éves

üzleti sikerek után Hilding Andersson saját piaci szegmenset hozott létre a bútoriparban, mely a

hálószobabútorokra fókuszált. Ekkor már az IKEA is érdeklődni kezdett a cég bútorai iránt és

hamarosan leszerződött a Hilding cégcsoporttal, mint megrendelők. Ez az üzleti kapcsolat a mai napig

töretlen, így a Hilding az IKEA legnagyobb beszállítójaként könyvelheti el magát. Hilding fia, Olle

Andersson bebizonyította, hogy egy igazi újító a szakmában. 1972-ben, a vállalat az ő irányítása alatt

piacra dobott egy új matrac dizájnt, mely polyspringként vált ismertté. 1976-ban egy igazi nemzetközi

áttörésként Hilding Andersson egy hatalmas oroszországi szálloda beszállítói címét nyerte el. 1980-ban

a cég úgy döntött, hogy csak az ágyakra fókuszál. Amikor Olle Andersson lánya, Ann-Charlotte és férje,

Bengt átvette a cég irányítását, az exportot levették a tervezetről és megkezdődött a beszerzések kora.

1991-re a Hilding Anders cégcsoport lett Skandinávia legnagyobb ágygyártója, így az európai piacon

kezdtek lehetőségeket keresni. Felvásárlások sorozata vette kezdetét. Hogy hűek maradjanak vállalatuk

szelleméhez, olyan cégeket kerestek, melyek kisebbek ugyan, de jelenlétük a helyi piacon annál

erősebb. Így sikerült a vásárlók közelében maradniuk, amíg Európa, Ázsia és Oroszország legnagyobb

ágygyártói lettek. 2011-ben új stratégiát eszeltek ki, amely nagy hangsúlyt fektet a Hilding Anders

márkanévre, ezért egyesült cégként haladnak tovább, hogy az ágy ipar vezetői lehessenek.
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MIK AZOK A ZSÁKRUGÓS, TÁSKARUGÓS MATRACOK?

A rugós matracok területén a bonellrugók hátrányait a zsákrugós, táskarugós vagy tasakrugós

matracok megjelenése váltotta ki. A matrac belsejében található hordó alakú rugótestek átmérője

kisebb, kis textiltasakokban elhelyezkedve egymástól függetlenül tudnak elmozdulni. A zsákrugós

matracok előnye, hogy a matrac nem hullámzik át egyik oldalról a másikra, a független rugók

pontosabb alátámasztást, egyenletesebb formakövetést biztosítanak. A zsákrugók vastagságának

változtatásával és elrendezésével megfelelően alakíthatók ki ergonómiai zónák. A matrac gyártásban

több mint 100 éve megjelent zsákrugózat használata a komforthabok megjelenéséig forradalmasította a

matracipart és máig a legdrágább matracok is ezzel a rendszerrel készülnek.

 

MILYEN ÁGYRÁCS KELL A HILDING CUBE MATRAC ALÁ?

Hogy milyen típusú és melyik fajta ágyrácsot érdemes vagy kell venni a matrachoz, azt az ágyrács és

matrac összeférhetősége, a matrac alapanyaga, vastagsága határozza meg. Sokszor az olcsó,

legegyszerűbb akciós fenyő ágyrács is megfelelő lehet a matrachoz, egyes matrac típusoknál azonban

nem érdemes spórolni, mert a matrac magassága, alapanyaga szinte megköveteli, hogy sűrű

keresztléces farugós ágyrács legyen alatta. Az olcsó és általában nagyon kedvező akciós áron kapható

fenyő ágydeszkák manapság már a legtöbb matrachoz megfelelnek, így kivétel nélkül használhatók az

összes bonell rugós matracok, zsákrugós matracok, vákuummatracok és minden, 20cm vagy annál

vastagabb habmatrac esetében. A HILDING CUBE matrac esetében tehát érdemes az olcsó fenyő

deszka bordázatot választani.

 

MI AZ AZ ÉRTÉKCSÖKKENŐ GARANCIA VÁLLALÁS?

Érteékcsökkenő garanciavállalást a Nyugat-európai országokban vezették be és a tapasztalatok szerint

az egyik legegyensebb, legkorektebb garanciavállalás a matracok területén. Az értékcsökkenő

garanciavállalás annyit jelent, hogy a gyártó vállal a termékre 10 év értékcsökkenő garanciát. A

garanciavállalás abból indul ki, hogy alapanyag hibát, gyártási -és texhnológiai hibákat lehessen

orvosolni. Ennél a garancia módozatnál az első 2 használati évben tehát 100% teljeskörű garancia

érvényes az egész matracra. A 3. használati évtől azonban belép egy értékvesztés (hiszen 3. éve

használjuk a matracot, tehát már nem új), így a 3. használati évtől a matrac eredeti értékének a

70%-ért véllalnak garanciát, a 4. használati évtől 60%, az 5. évtől 50% és tovább egészen a 10. évig,

ahol már csak 10% ez az érték. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ha az ilyen garanciaális

feltételekkel megvásárolt matraccal történik valami a 3. használati évben -és az valóban garanciális

esemény-, akkor 30% vásárlói önrész megfizetése mellett egy új termékre cseréli a gyártó. Ennek a

garanciális feltételnek több előnye is van: általában nem bújik ki a gyártó, a garanciális idő újra indul az

elejétől (csak teljes matrac csere esetén).
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