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Hilding Select Multi zsákrugó+Memoryfoam matrac

Méretek

80*200cm: 199900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

90*200cm: 283900 Ft Akciós ár: 169900 Ft

140*200cm: 404900 Ft Akciós ár: 242900 Ft

160*200cm: 544900 Ft Akciós ár: 326900 Ft

180*200cm: 599900 Ft Akciós ár: 359900 Ft

Rövid leírás

A Hilding Select Multi zsákrugós matrac sokkal többet nyújt, mint a szokásos zsákrugós matracok,

hiszen a MULTI szó ebben a megjelölésben annyit jelent, hogy dupla mennyiségű, 400db zsákrugó

található egy m2-en, ami feszes alátámasztást és hosszú élettartamot jelent majd. A terhelés ezen a

matracon a dupla mennyiségű svéd minőségi acél zsákrugókon oszlik el, így az egy rugóra jutó

névleges terhelés sokkal alacsonyabb, mint a szokásos, hagyományos táskarugós matracoknál. A

MULTI zsákrugós rendszer a dupla rugószámnak és a ca. fele olyan vastag rugó átmérőnek

köszönhetően...

Részletes leírás:

Hilding Select MULTI + LATEX + MEMORY. A Hilding Select Multi zsákrugós matrac sokkal többet nyújt,

mint a szokásos zsákrugós matracok, hiszen a MULTI szó ebben a megjelölésben annyit jelent, hogy

dupla mennyiségű, 400db zsákrugó található egy m2-en, ami feszes alátámasztást és hosszú

élettartamot jelent majd. A terhelés ezen a matracon a dupla mennyiségű svéd minőségi acél

zsákrugókon oszlik el, így az egy rugóra jutó névleges terhelés sokkal alacsonyabb, mint a szokásos,

hagyományos táskarugós matracoknál. A MULTI zsákrugós rendszer a dupla rugószámnak és a ca. fele

olyan vastag rugó átmérőnek köszönhetően pontosabb formakövetést, nagyobb rugalmasságot,

dinamikusabb alátámasztást és jelentősen hosszabb élettartamot jelent, ezt bizonyítja a MULTI jellegű

matracokra vállalt 10 év gyártói garancia is. Amennyiben a feszes matrac komfortot még keményebbre,

még határozottabbra szeretnénk varázsolni, úgy a Select MULTI matrac esetében a matrac egyik

oldalán CNC formavágott nagy rugalmasságú hideghab réteget és természetes 3cm LATEX
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párnázóréteget találunk, míg a matrac másik oldalán a hideghab réteg fölött 3cm MEMORY FOAM

alapanyaggal ellátott komfortoldallal találkozunk, amely a hideghab+latex komfortoldalhoz képest

emlékezőhabosan érzékeny, de továbbra is feszes komfortot biztosít -tökéletes alátámasztás és

formakövetés mellett. 

 MI AZ A SENSITY® MATRACHUZAT?

A háztartási körülmények között 60C°-on mosható SENSITY® antiallergén matrachuzat a tökéletes

higiéniát és az antibakteriális és gombamentes környezetet jelenti az Ön hálószobájában.

A SENSITY® matrachuzat speciálisan erre a célra kifejlesztett textilipari szálai megakadályozzák a

baktérium- és gombatelepek kialakulását a matrachuzat felső rétegeiben, így a baktérium- és

gombamentes antiallergén alvási környezetben a házi poratkák megtelepedése és életbenmaradása is

esélytelen, hiszen megfelelő táptalaj és a háziporatkák táplálkozásához nélkülözhetetlen gombásodási

reakció hiányában matracunk valóban antiallergén és atkamentes lesz hosszú éveken át. Hogyan

működik a SENSITY® textilía? A SENSITY® matrachuzat 100% természetes, ökológiailag tiszta

szálakat tartalmaz, melynek felöletébe ágyazott probiotikus mikro kapszulák gondoskodnak

folyamatosan a baktérium- és gombatelepek elszaporodásának megakadályozásáról. A SENSITY®

matrachuzat felületén megkötött probiotikus kapszulák a folyamatos mozgás hatására aktiválódnak, így

a matrachuzat hétköznai használata során keletkező dörzsöléssel a mikro kapszulák egy folyamatos

antbakteriális környezetet teremtenek matrachuzatunkban anélkül, hogy nekünk ezért bármit is kellene

tennünk. A SENSITY® matrachuzat többsziri mosás során sem veszíti el antibakteriális és

gombamentes képességét, így az antiallergén, gombamentes hálószoba környezet a hosszú évek során

és a megfelelően sűrű mosási ciklus mellett is maradéktalanul élvezhető. A Select Multi matracon

található SENSITY® matrachuzat egy úgynevezett 3D klímaszalaggal van ellátva, amely a matrac

oldalának közepén végigfutva kivételes légáteresztő képességének köszönhetően segíti a minél

tökéletesebb légáteresztést és biztosítja a matrac megfelelő szellőzését. A Select Multi

matrac SENSITY® matrachuzata háztartási körülményekk között, otthoni mosógéppel 60C°-on

mosható, tisztítható.

 

VALÓBAN MOSHATÓ KÖRKÖRÖS CIPZÁR?

A SENSITY® matrachuzat is a hatékonyan mosható matrachuzatok kategóriájába tartozik . Mint minden

antiallergén matrachuzattal szemben támasztott követelményrendszer első és legfontosabb kritériuma,

hogy az antiallergén matrachuzat legyen háztartási körülmények között, hagyományos otthoni mosógép

használatával mosható legyen. 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. További előnye lehet a szétválasztható és

külön-külön mosható matrachuzatoknak, hogy amíg az egyik huzatfél a mosásban van vagy éppen

szárad még a matrachuzat, addig a másik felét felülre helyezve ugyanúgy élvezhetjük a matrachuzat

előnyeit.

 

MOSÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Vigyázat! a nem körkörös cipzárral vagy nem szétválasztható két huzatféllel rendelkező matracok

jellemzően a 100x200cm méret fölött nem férnek be a mosógépbe! A matrachuzatok mosása során

ügyeljen arra, hogy ne használjon agresszív mosószereket, ne használjon fehérítőt vagy más klór alapú

vegyszert és lehetőség szerint kerülje el az öblítők használatát, mert negatív hatással lehet a

funkcionális textíliák tulajdonságaira.
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MI IS AZ A SENSITYTECHNOLÓGIA?

A SENSITY® matrachuzat speciálisan erre a célra kifejlesztett textilipari szálai megakadályozzák a

baktérium- és gombatelepek kialakulását a matrachuzat felső rétegeiben, így a baktérium- és

gombamentes antiallergén alvási környezetben a házi poratkák megtelepedése és életbenmaradása is

esélytelen, hiszen megfelelő táptalaj és a háziporatkák táplálkozásához nélkülözhetetlen gombásodási

reakció hiányában matracunk valóban antiallergén és atkamentes lesz hosszú éveken át. Hogyan

működik a SENSITY® textilía? A SENSITY® matrachuzat 100% természetes, ökológiailag tiszta

szálakat tartalmaz, melynek felöletébe ágyazott probiotikus mikro kapszulák gondoskodnak

folyamatosan a baktérium- és gombatelepek elszaporodásának megakadályozásáról. A SENSITY®

matrachuzat felületén megkötött probiotikus kapszulák a folyamatos mozgás hatására aktiválódnak, így

a matrachuzat hétköznai használata során keletkező dörzsöléssel a mikro kapszulák egy folyamatos

antbakteriális környezetet teremtenek matrachuzatunkban anélkül, hogy nekünk ezért bármit is kellene

tennünk.

 

HILDING ANDERS® A VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB MATRACGYÁRTÓ VÁLLALATA... 

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...

 

HILDING® MATRACOK. HOGYAN IS KEZDŐDÖTT AZ EGÉSZ?

HILDING ANDERS®: EGY VÁLLALAT SIKERTÖRTÉNETE

 

AHOGYAN KEZDŐDÖTT

A mára már óriás vállalattá fejlődő cég alapítója Hilding Andersson 1939-ben úgy döntött, hogy

megnyitja első bútorgyárát a svédországi Bjärnum városában. Annak ellenére, hogy vállalkozását a

legnehezebb időkben kezdte, a töretlen hitnek és a magas fokú szakmai hozzáértésnek köszönhetően,

rövid időn belül a Hilding Anders vállalat egy virágzó vállalkozássá fejlődött olyannyira, hogy az 1940-es

évek végére már kiemelkedő hírnevet szerzett vállalatának a kifogástalan minőségű termékeivel.

KITARTÁS

20 évvel a kezdetek után a Hilding Anders akkora vállalattá nőtte ki magát, hogy képes volt a

párhuzamosan szintén dinamikusan fejlődő és szintén svéd IKEA fő beszállítójává vállnia. Az IKEA és a

Hilding Ander beszállítói kapcsolata 1959 óta folyamatos, az IKEA matracait, fakeretes ágybetéteit

napjainkban is a Hilding Anders gyártja és szállítja immáron több, mint 287 IKEA Áruházba szerte a

világon.

A FOLYTATÁS
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1972-ben Holding Andersson fia Olle Andersson nyitott új távlatokat a vállalkozás életében, újszerű és

új design szerint kialakított matracai hamar közkedveltté váltak és segítettek a vállalat további

terjeszkedésében.

A KITELJESEDÉS

Az igazi és áttörő terjeszkedés azonban a 80'-as évekre tehető és Olle Andersson lánya Ann-Charlotte

nevéhez fűződik. Mint a Hilding Anders vállalat új vezetője jelentős földrajzi terjeszkedésekbe kezdett.

A terjeszkedés alapfilozófiája, hogy más márkákkal, vállalatokkal ellentétben arra törekedett, hogy a

meghódítani kívánt ország kiemelkedő helyi márkajogait vásárolta meg, az esetek többségében a

márkához tartozó helyi gyáregységgel együtt. A filozófia igazolta magát a gyakorlatban is, az aktuális

ország helyi ismert márkája lehetővé tette, hogy a Hilding Anders minden országban közel maradjon a

vásárlóhoz, új márka bevezetése helyett az eddig megszokott márkaneveket szolgálta ki vásárlóit.

1991-re a Hilding Anders Skandinávia legnagyobb bútorgyártó vállalatává fejlődött, az intenzív

terjeszkedésnek köszönhetően jelentős piacokat szerzett Európában, Ázsiában és Oroszországban.

NAPJAINK

Nos, a számok önmagukban fejezik ki a vállalkozás sikerét, egy vízió megvalósíthatóságát és annak

hosszú távú létjogosultságát mutatják. Az ezredfordulóra ?az amerikai kontinensen kívül- a Hilding

Anders a világ legnagyobb matracgyártó cégévé fejlődött, 41 országban, 22 márkajoggal és 18

gyáregységgel visszavonhatatlanul ez első helyen van.

MÁRKÁK

Az adott országok helyi vezető márkáinak és azok gyáregységeinek felvásárlásával napjainkra a Hilding

Anders cégcsoport ?a teljesség igénye nélkül- következő ismert helyi és világmárkákat tudhatja

magáénak: Dunlopillo (Anglia, Írország, Skandinávia), Slumerland, Hespo, Perfecta, Bico, Jensen,

Andre Renault, Hilding, Curem, Eastborn, Pillmann, SleeWell, Somilar, Crown Bedding, Ascona...

 

HILDING termékek Magyarországon: Family Anatomy, Family Strong, Family Anatomy Hard, HIlding

Magic, Original Strong, Select Multi+ Memory, Original Multi MedSil, Individuality Pocket, Individuality

Multi Pocket, Hilding Original Thermo, Hilding Select Thermo, Hilding Young Base, Hilding Baby

Hipoallergic ...

 

A RUGÓK TÖRTÉNETE

Egy kicsit összefoglalnánk a különböző rugórendszereket, hogy könnyebb legyen a választás a rugós

matracok között. rugós matracok, epeda, bonellrugó, zsákrugó, táskarugó és a különböző rugótestek

leírása, a rugók előnyei, hátrányai.

BONELLRUGÓ, BONELLRUGÓS MATRACOK

Az 1860-as években hatalmas áttörésként megjelentek az acélrugós matracok, Heinrich Westphal

kifejlesztette a bonell rugót. Még ebben az évszázadban szabadalmaztatták a táska- vagy zsákrugótis.

A korabeli technológia hiányosságai miatt azonban csak jóval később, az 1940-es évek végén nőtt meg

a népszerűségük. A bonell-rendszer lényege, hogy előállítása egy gépsoron történik; úgy, hogy

többszáz különálló térhálóba rendezett rugótestet egymással összekapcsolnak. A tölcsérrugók (alakja

miatt kétkúpos vagy kéttölcséres rugónak is nevezik), általában 2.0-2.2 mm-es acélhuzalból készült 5

menetes rugók (4, 5, 6 menetes is lehet) alsó és felső végeit csavarrugókkal (spirál) kötik egymáshoz.
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Egy 90x200-as heverőben hozzávetőlegesen 200-220 bonell-rugóstag található. Előnye: a gépiesített

tömeggyártásnak köszönhetően olcsóbb az epedánál, a bonellrugók tölcsérforma kialkítása

megakadályozza az egymással "szomszédos" rugóstagok súrlódását. Hátránya: az epedarugó

egyenletesebb súlyelosztást biztosít, mint a bonell-rendszer.

EPEDA-RENDSZER, PEDÁS MATRACOK

Az epeda-rendszerű rugózat egyetlen darab, teljesen egybefüggő acélhuzalból készül, melyet kézzel

fonnak. Az általában 5 mm átmérőjű hengerrugót egy orsóra csévélik, majd meghatározott

menetemelkedést figyelembe véve a következő rugóspirált az előzőbe "fűzik". Előnye: az acélhuzal

eleve nagy szakítószilárdságú, a hengerrugók egymásba fonásával pedig egy kellőképpen alaktartó

rugótest alakítható ki. A rugótest mérete, a rugók átmérője, menetemelkedése bármekkorára

alakítható, vagy akár egy rugótesten belül is módosítható. Hátránya: drágább a bonell-rendszernél,

illetve mivel egyetlen acélspirálból készül, az egymásba fonódó rugók a terhelés hatására súrlódásnak

vannak kitéve. Tudomásunk szerint a 40-es években terjedt el igazán az epedarugó Magyarországon,

és leglább akkora hírverése volt anno, mint manapság a vezető gyártók matracainak. Az akkori "PR-

osok" referenciaként a budapesti Szent-Lukácsfürdő reuma szállóját és a MABI kórházat említették

meg, valamint 10 év garanciát vállaltak a rugótestre (akárcsak, mint a mai matracok esetében).

(Forrás: Mobile)

ZSÁKRUGÓ, ZSÁKRUGÓS MATRACOK

A tengerentúlon jól ismert Simmons cég egyik mérnöke, John Franklin Gail tervezte meg 1925-ben a

Marshall rugók alapján készülő Beautyrest névű gépet (a matrac neve egyébként a mai napig

Beautyrest), ami forradalmasította a zsákrugó tömegtermelését, olcsó előállítását. Simmons hatalmas

reklámkampányba fogott, 1927-es reklámplakátjukra még magát Eleanor Rooseveltet is rányomtatták.

1929-ben aztán bekövetkezett az, amit pár éve mi is megtapasztalhattunk, szóval "kissé" visszaesett a

forgalom. Ennek köszönhető az, hogy inkább a 40-es évektől számítják a zsákrugós matrac

térhódítását...de azt sem Magyarországon, mert nálunk akkoriban az epeda rugó volt a csúcs és ez es

éppen csak elterjedőben.

A bonell elavultságát és korszerűtlenségét felismerve a gyártók kifejlesztették a zsákrugót (másnéven

táskarugót), amelynek elve, hogy a rugótestek kisebb méretűek és egy kis textil tasakba bevarrva

majdnem függetlenül mozognak egymástól. Ez természetesen sokkal jobb, mint elődje, de

pontrugalmasságban még mindig messze elmarad a habmatracoktól, nem beszélve arról, hogy a

zsákrugós matracok árfekvése nem éppen a legkedvezőbb.

Természetesen a zsákrugós matracok ergonómiai alakíthatósága klasszisokkal meghaladja a bonell

rugós matracokat, azonban a megfelelő zónázott kialakítás csak a felsőbb kategóriákban található meg.

És még mindig ott tartunk, hogy egy fémhalmazzal az ágyunkban alszunk együtt, amely kisérletileg

bizonyított módon felerősítheti az elektroszmog káros hatásait és a föld egészségtelen sugárzásainak

felerősítésében is kiemelkedő szerepe van. A hangzatos garanciavállalásnál -tisztelet a kivételnek- a

10-15 év általában csak a rugótestre vonatkozik, ami azonban tönkre szokott menni, az a kényelmi

réteg és a huzat, ezekre többnyire viszont csak 1-3 év garancia van.
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