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Matrac - Rugós matracok

Hilding IndiviDuality MULTI Pocket HARD zsákrugós

matrac

Méretek

80*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

90*200cm: 99900 Ft Akciós ár: 89900 Ft

Részletes leírás:

 

 

A Hilding IndiviDuality MULTI Pocket zsákrugós rendszerben 400db zsákrugó található egy nm-en. A

Hilding IndiviDuality Pocket matrac egy nagyon régi problémakört old meg: két különböző komfortoldal

egy matracban. A férfi és női oldal (hard és medium) így az eltérő testsúlyú pároknak is ergonómiailag

kifogástalan megoldást kínál. A Hilding IndiviDuality MULTI Pocket nagy sűrűségű és kis átmérőjű

zsákrugóinak köszönhetően sokkal feszesebb alátámasztást és a két-két komfortoldalon változóan, de

keményebb komfortot eredményez. A Hilding IndiviDuality MULTI Pocket két "HARD" oldallal is

rendelhető.

Az S/M megjelölés azt jelenti, hogy a matrac kétoldalas, így egy franciaágy méretű matrac belsejében

észrevétlenül két különböző keménységű oldal van: férfi-női komfortoldal. Hilding IndiviDuality MULTI

Pocket zsákrugós rendszerben 400db zsákrugó található egy m2-en. Ez a pontosabb formakövetést, a

nagyobb rugalmasságot és a hosszabb élettartamot jelenti. A Hilding IndiviDuality MULTI Pocket matrac

egy nagyon régi problémakört old meg: két különböző komfortoldal egy matracban. A férfi és női oldal

(hard és medium) így az eltérő testsúlyú pároknak is ergonómiailag kifogástalan megoldást kínál. A 7
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zónás zsákrugós rendszer felületén a férfioldalon 5cm, a női oldalon 4cm Flexifoam habréteg található,

amely nagyfokú légátaresztést és páratlan formakövetést kölcsönöz a matrac felületén.

 

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 cipzár?

A körkörös cipzár óriási előnye, hogy a matrachuzat két féllé cipzárazható, 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.

 

Hilding matracok

 

Hilding Anders: egy vállalat története

A kezdet

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 válnia. Az IKEA és a

Hilding Anders 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

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
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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...

Termékek: Original Strong, Original Multi MedSil, Individuality Pocket, Individuality Multi Pocket

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 zsákrugót is.

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. Egy 90x200-as

heverőben hozzávetőlegesen 200-220 bonellrugó tag található. Előnye: a gépiesített tömeggyártásnak

köszönhetően olcsóbb az epedánál, a bonellrugók tölcsérforma kialakítása megakadályozza az

egymással "szomszédos" rugóstagok súrlódását. Hátránya: az epedarugó egyenletesebb súlyelosztást

biztosít, mint a bonell-rendszer.

Epeda-rendszer, epedás 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 legalább

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:
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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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