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O firmie Hilding Anders

Od lat dostarczamy ciepły i zdrowy sen
Hilding Anders troszczy się o spokojny sen swoich klientów już od 1939 roku. Wszystko zaczęło się od skromnego warsztatu
stolarskiego na południu Szwecji, dziś firma jest jedną z największych w branży. Produkujemy łóżka i materace spełniające
oczekiwania naszych klientów – od modeli podstawowych po najbardziej luksusowych, od Skandynawii aż po Azję.
Siedziba główna firmy mieści się w Szwecji, ale koncern działa obecnie w ponad 40 krajach, zatrudniając 7000 pracowników, co daje nam
przewagę konkurencyjną i pozwala oferować produkty pod wybranymi markami własnymi, a także pod szeroką gamą marek prywatnych, należących
do naszych partnerów. Wszystkie spółki koncernu, mimo, że rozwijają się w różnych środowiskach i kulturach, łączy wspólna misja „zapewnić światu dobry sen”.
Dążymy do tego, by jako światowy lider w branży zapewnić coraz liczniejszej grupie ludzi spokojny sen, niezbędny dla dobrego samopoczucia.
Hilding Anders Polska jest częścią koncernu Hilding Anders od 2001 roku. Obecnie stanowi jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych
całego koncernu. Nasza firma znajduje się w Murowanej Goślinie pod Poznaniem i od samego początku rozwija się bardzo dynamicznie. W efekcie starań grupa
naszych stałych klientów systematycznie rośnie, co jest dla nas niewątpliwym powodem do dumy.

Śpij dobrze i ciesz się życiem
Sen to ważna część Twojego życia, dlatego wygodne i zarazem piękne łóżko to niewątpliwie jeden z najważniejszych
mebli w Twoim domu. W firmie Hilding Anders wiemy, że przytulna sypialnia to najlepsze miejsce, które zachęca nie
tylko do spania. To właśnie tu dzielisz się swoimi sekretami, wygrywasz bitwę na poduszki, planujesz wymarzoną podróż
z bliską osobą, znikasz w świecie swoich ulubionych bohaterów.
Mamy nadzieję, że szeroki wybór naszych łóżek tapicerowanych oraz kontynentalnych ułatwi Państwu znalezienie
łóżka idealnego, które spełni Twoje indywidualne oczekiwania i pragnienia. Bo nie ma nic wspanialszego niż pobudka
w wygodnym łóżku, kiedy człowiek budzi się rześki i wyspany.
Każdy produkt naszej firmy spełnia standardy ergonomiczne, mikroklimatyczne i higieniczne przewyższające
oczekiwania przeciętnego użytkownika. Nasze rozwiązania są idealnie dopasowane do potrzeb klientów.
Dbamy o to, aby nasze produkty wyróżniały się atrakcyjnym wzornictwem i estetyką. Innymi słowy, wygląd naszych
łóżek idzie w parze z ich wygodą.
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Łóżka tapicerowane i kontynentalne
Łóżko to miejsce, w którym spędzamy przyjemnie swój wolny czas – rozmawiamy z ukochaną osobą, czytamy fascynujące książki, oglądamy interesujące filmy,
relaksujemy się oraz śpimy. To miejsce, które jest naszą prywatną ostoją, gdzie możemy w pełni oddać się swoim marzeniom…
Z tą myślą pragniemy zaprezentować naszą najnowszą kolekcję łóżek tapicerowanych oraz kontynentalnych stworzonych wyłącznie dla Waszych potrzeb.

Łóżka tapicerowane

Łóżka tapicerowane to uzupełnienie oferty naszych doskonałych materacy. Ponadczasowe wzornictwo naszych łóżek, sprawia, że prezentują się one idealnie
w każdym wnętrzu i w każdej sypialni – od klasycznych klimatów, poprzez ekstrawaganckie pałacowe wystroje, aż po wnętrza nowoczesne i designerskie.
Aster, Daisy, Tulip, Ivy, Lily, Iris, Orchid, Crocus to osiem najnowszych modeli łóżek tapicerowanych z naszej nowej kwiatowej kolekcji. Wystarczy wybrać jedno
z łóżek w ulubionej tkaninie oraz kolorze by cała sypialnie ożyła. Spraw by Twoja sypialnie nabrała wyjątkowego charakteru.

Łóżka kontynentalne

Łóżko kontynentalne jest właściwym wyborem dla osób chcących zainwestować nieco więcej w swój sen i swoją sypialnię. Decydując się na zakup, otrzymasz
produkt, który dzięki współdziałającemu systemowi sprężyn zapewnia fantastyczną jakość snu, a jednocześnie jest pięknym i eleganckim meblem.
Tym, co wyróżnia łóżka kontynentalne, jest wrażenie unoszenia się. Trzy warstwy pracują tutaj na komfort snu – materac typu box, materac dwustronny i materac
nawierzchniowy. Wszystko po to aby poczucie komfortu i wygody było jeszcze wyższe. Aktualnie w naszej ofercie posiadamy 4 łóżka kontynentalne – Family,
Original, Select i Select Plus. Każde idealnie dopracowane. Łóżko kontynentalne to królewski mebel, dzięki któremu każdego ranka będziesz budził się rześki
i wyspany, gotowy na wyzwania nowego dnia.

Lily

Połączenie elegancji i innowacji. Ciekawy projekt wezgłowia - trzy poziome puchate wałeczki - idealnie
odwzorowany w nogach łóżka. Panel przedni jest miniaturą wezgłowia i jest nieco wyższy od paneli
bocznych, a tym samym doskonale „zamyka” łóżko. Solidna konstrukcja, szeroki wybór tkanin
i kolorów sprawiają, że nawet najbardziej wymagający klient będzie zadowolony z wyboru.

Łóżko, na którym
czujesz się lekko

Łóżka tapicerowane

Lily

Wezgłowie:

Wysokość: 115 cm
Głębokość: 12 cm

Panel boczny:

Wymiary: 38 x 11 cm

Dodatkowe informacje:

Panel przedni:

Wymiary: 48 x 12 cm

Nóżki:

Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Wymiary łóżka:

możliwość dokupienia pojemnika na pościel
(skrzynia na pościel)

112; 162; 182; 202 x 224 cm

Tkaniny:

Przeznaczony
do materacy o wymiarach:

według próbnika tkanin prezentowanego na
ostatniej stronie katalogu

90; 140; 160; 180 x 200 cm
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Aster

Z jednej strony idealna prostota ramy łóżka uzupełniona delikatnym wezgłowiem, któremu dodatkowej
lekkości nadaje ozdobny otwór w kształcie półkola. Z drugiej zdecydowany charakter wykończeń
i subtelnych przeszyć. Wszystko razem tworzy jedną spójną i bardzo atrakcyjną sypialnianą całość.
Łóżko Aster ma bardzo wąską ramę i dzięki temu idealnie nadaje się nawet do niewielkich sypialni.

Łóżko, na którym
po prostu wypoczniesz

Łóżka tapicerowane

Aster

Wezgłowie:

Wysokość: 115 cm
Głębokość: 5 cm

Panel boczny:

Wymiary: 30 x 2,5 cm

Dodatkowe informacje:

Panel przedni:

Wymiary: 30 x 2,5 cm

Nóżki:

Noga chrom φ 5 cm
Wysokość: 10 cm

Wymiary łóżka:

nie ma możliwości dokupienia pojemnika na
pościel (skrzynia na pościel)

145; 165; 185 x 208 cm

Tkaniny:

Przeznaczony
do materacy o wymiarach:

według próbnika tkanin prezentowanego na
ostatniej stronie katalogu

140; 160; 180 x 200 cm
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Daisy

Piękny wygląd i funkcjonalność to cechy łóżka Daisy. Dla jednych wezgłowie ukrywa bardzo przydatną
półeczkę, która dla innych może być tylko ozdobą. To ona nadaje niepowtarzalny charakter łóżku,
a także całej sypialni. Piękna rama i idealnie dopasowane wezgłowie pasują do każdego rodzaju sypialni.
Wystarczy tylko dobrać wymarzony kolor tkaniny i cieszyć się komfortowym łóżkiem.

Słodki sen, słodkie życie

Łóżka tapicerowane

Daisy

Wezgłowie:

Wysokość: 116 cm
Głębokość: 17 cm

Panel boczny:

Wymiary: 38 x 11 cm

Dodatkowe informacje:

Panel przedni:

Wymiary: 38 x 12 cm

Nóżki:

Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Wymiary łóżka:

możliwość dokupienia pojemnika na pościel
(skrzynia na pościel)

162; 182; 202; 222 x 230 cm

Tkaniny:

Przeznaczony
do materacy o wymiarach:

według próbnika tkanin prezentowanego na
ostatniej stronie katalogu

140; 160; 180; 200 x 200 cm

11

Orchid

Innowacyjne rozwiązanie polegające na łączeniu dwóch różnych tkanin lub skóry z tkaniną.
Dzięki temu łóżko Orchid ma niebanalny wygląd i bardzo ciekawy design. Dodatkowo atrakcyjności
temu modelowi nadaje wysoki panel przedni, wyższy zdecydowanie od paneli bocznych łóżka.
Z jednej strony proste wezgłowie o delikatnej owalnej konstrukcji odwzorowane w panelu przednim,
z drugiej łączenie tkanin. Orchid to połączenie klasyki i innowacji.

Romantyczna sypialnia

Łóżka tapicerowane

Orchid

Wezgłowie:

Wysokość: 116 cm
Głębokość: 12 cm

Panel boczny:

Wymiary: 38 x 11 cm

Dodatkowe informacje:

możliwość dokupienia pojemnika na pościel (skrzynia na pościel)

Tkaniny:

Panel przedni:

Wymiary: 57 x 12 cm

Nóżki:

Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Przy wyborze łóżka w jednej tkaninie obowiązuje cały
próbnik tkanin prezentowany na ostatniej stronie katalogu.
Przy wyborze łóżka w dwóch różnych tkaninach możliwe
jest wyłącznie łączenie tkanin typu Baltic z tkaninami
skóropodobnymi (typu Kongo, Madryt, Dundee).

Wymiary łóżka:

162; 182; 202 x 222 cm

Przeznaczony do
materacy o wymiarach:
140; 160; 180 x 200 cm
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Tulip

Duże, puchate kafle, z których zbudowane jest wezgłowie oraz panel przedni przyciągają wzrok
każdego. Tak prosty element, a tak znacząco wpływa na wygląd i atrakcyjność całego łóżka.
Dzięki temu trudno przejść obok Tulipa obojętnie. Co ważne design pasuje do każdego typu sypialni od nowoczesnej do najbardziej klasycznej. Uzupełnieniem ciekawego wezgłowia i panelu przedniego
jest prosta, klasyczna rama idealnie wyglądająca zarówno w ciemnych, jak i jasnych kolorach.

Łóżko pełne
rodzinnej radości

Łóżka tapicerowane

Tulip

Wezgłowie:

Wysokość: 115 cm
Głębokość: 14 cm

Panel boczny:

Wymiary: 38 x 11 cm

Dodatkowe informacje:

Panel przedni:

Wymiary: 38 x 13 cm

Nóżki:

Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Wymiary łóżka:

możliwość dokupienia pojemnika na pościel
(skrzynia na pościel)

113; 163; 183; 203 x 223 cm

Tkaniny:

Przeznaczony
do materacy o wymiarach:

według próbnika tkanin prezentowanego na
ostatniej stronie katalogu

90; 140; 160; 180 x 200 cm
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Crocus

Najbardziej charakterystycznym elementem łóżka jest wezgłowie z regulowanym panelem zagłówka.
Jest to model idealny dla osób wymagających, ceniących sobie indywidualne rozwiązania. Masywne,
bardzo trwałe i stabilne wezgłowie sprawia, że całe łóżko nabiera królewskiego charakteru, wygląda
bardzo dostojnie. Crocus to doskonałe rozwiązanie raczej do większych sypialni, w których nie trzeba
martwić się o przestrzeń zajmowaną przez łóżko.

Łóżko z charakterem

Łóżka tapicerowane

Crocus

Wezgłowie:

Wysokość: 116 cm
Głębokość: 27 cm

Panel boczny:

Wymiary: 38 x 11 cm

Dodatkowe informacje:

Panel przedni:

Wymiary: 38 x 12 cm

Nóżki:

Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Wymiary łóżka:

możliwość dokupienia pojemnika na pościel
(skrzynia na pościel)

112; 162; 182; 202; 222 x 238 cm

Tkaniny:

Przeznaczony
do materacy o wymiarach:

według próbnika tkanin prezentowanego na
ostatniej stronie katalogu

90; 140; 160; 180; 200 x 200 cm
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Ivy

Delikatne i proste w każdym calu, od wezgłowia pozbawionego jakichkolwiek ozdób, po cienką,
gładką ramę. Doskonałe rozwiązanie do niewielkich sypialni oraz dla miłośników prostych, subtelnych
mebli. Mimo prostej konstrukcji i niemal ascetycznego wyglądu zapewnia wysoki komfort snu.
Idealnie sprawdza się w sypialniach dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Łóżko o subtelnej
naturze

Łóżka tapicerowane

Ivy

Wezgłowie:

Wysokość: 115 cm
Głębokość: 9 cm

Panel boczny:

Wymiary: 38 x 5 cm

Dodatkowe informacje:

Panel przedni:

Wymiary: 38 x 5 cm

Nóżki:

Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Wymiary łóżka:

możliwość dokupienia pojemnika na pościel
(skrzynia na pościel)

102; 132; 152; 172; 192 x 214 cm

Tkaniny:

Przeznaczony
do materacy o wymiarach:

według próbnika tkanin prezentowanego na
ostatniej stronie katalogu

90; 120; 140; 160; 180 x 200 cm
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Iris

Łóżko dla osób szukających pięknej oprawy dla swoich snów. Na pierwszy rzut oka proste, klasyczne
wezgłowie i taka sama rama. Jedno i drugie doskonale wykończone. Elementem dekoracyjnym jest
tutaj dobrana kolorystycznie do tkaniny lamówka, którą obszyte są krawędzie wezgłowia i panelu
przedniego. Dzięki lamówce wezgłowie wydaje się idealnie prostokątne.

Gdy lubisz proste
rozwiązania

Łóżka tapicerowane

Iris

Wezgłowie:

Wysokość: 116 cm
Głębokość: 13 cm

Panel boczny:

Wymiary: 38 x 12 cm

Dodatkowe informacje:

Panel przedni:

Wymiary: 38 x 13 cm

Nóżki:

Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Wymiary łóżka:

możliwość dokupienia pojemnika na pościel
(skrzynia na pościel)

113; 143; 163; 183; 203 x 223 cm

Tkaniny:

Przeznaczony
do materacy o wymiarach:

według próbnika tkanin prezentowanego na
ostatniej stronie katalogu

90; 120; 140; 160; 180 x 200 cm
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Family

Podstawowy model wśród łóżek kontynentalnych. Dwa zestawione boxy, na to materac
dwustronny i dopełnienie komfortu w postaci materaca nawierzchniowego.
Całość idealnie uzupełnia jedno z sześciu dostępnych wezgłowi.

Łóżko, na którym
śpisz i śnisz

Nóżki:

Select dąb wys. 10 cm

Łóżka kontynentalne

Family

Budowa:

Family Box o wys. 17 cm, czyli drewniana
rama z warstwą pianki i listwami stanowiącymi stelaż dla materaca dwustronnego.
Materac dwustronny o wys. 18 cm na
sprężynie kieszeniowej obłożonej warstwą
pianki.
Materac nawierzchniowy z pianki
Flexifoam o wys. 6 cm w pokrowcu
Relaxtic.
Istnieje możliwość zastąpienia
materaca dwustronnego
w tkaninie obiciowej każdym
materacem ze standardowej
kolekcji Hilding Family.

Dodatkowe informacje:

Do łóżka o szer. 160, 180 i 200 cm bazę
stanowią dwa boxy. Wymagany jest zakup
dwóch kompletów nóżek.

Tkaniny:

według próbnika tkanin prezentowanego
na ostatniej stronie katalogu

Wymiary łóżka:

140; 160; 180; 200 x 200 cm

Wysokość łóżka:
ok. 51 cm

Wezgłowie:

Modele wezgłowi patrz strona 31.
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Original

Komfort łóżka kontynentalnego, w którym na nasz efektywny sen pracują aż trzy warstwy
materacy idealnie dopasowane do potrzeb klienta. Wygoda i poczucie miękkości
to z pewnością najważniejsze cechy tego łóżka. O efekt wizualny możesz zadbać sam
wybierając odpowiednie wezgłowie, tkaninę i jej kolor.

Łóżko dla konesera snu

Nóżki:

Select dąb wys. 10 cm

Łóżka kontynentalne

Original

Budowa:

Original Box o wys. 26 cm na ramie
drewnianej ze sprężyną bonellową.
Materac dwustronny o wys. 18 cm
na sprężynie kieszeniowej obłożonej
warstwą pianki.
Materac nawierzchniowy z pianki Visco
o wys. 6 cm w pokrowcu Sensity.
Istnieje możliwość zastąpienia
materaca dwustronnego
w tkaninie obiciowej każdym
materacem ze standardowej
kolekcji Hilding Original.

Dodatkowe informacje:
Do łóżka o szer. 160, 180 i 200 cm bazę
stanowią dwa boxy. Wymagany jest zakup
dwóch kompletów nożek.

Tkaniny:

według próbnika tkanin prezentowanego
na ostatniej stronie katalogu

Wymiary łóżka:

140; 160; 180; 200 x 200 cm

Wysokość łóżka:
ok. 61 cm

Wezgłowie:

Modele wezgłowi patrz strona 31.
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Select

Łóżko warte poznania. Wygoda i komfort idą tu w parze z elegancją i perfekcją dopasowania
wszystkich elementów. Bogata gama kolorystyczna dostępnych tkanin dodatkowo podnosi
walory estetyczne tego łóżka. Do tego modelu dopasować można dedykowany materac
oraz jedno z sześciu dostępnych wezgłowi.

Gwarancja pełnego
odprężenia

Nóżki:

Select dąb wys. 10 cm

Łóżka kontynentalne

Select

Budowa:

Select Box o wys. 28 cm na ramie
drewnianej ze sprężyną kieszeniową.
Materac dwustronny o wys. 18 cm na
sprężynie multipocketowej obłożonej
warstwą pianki.
Materac nawierzchniowy z pianki Visco
o wys. 6 cm w pokrowcu Sensity.
Istnieje możliwość zastąpienia
materaca dwustronnego
w tkaninie obiciowej każdym
materacem ze standardowej
kolekcji Hilding Select.

Dodatkowe informacje:
Do łóżka o szer. 160, 180 i 200 cm bazę
stanowią dwa boxy, wymagany jest zakup
dwóch kompletów nożek.

Tkaniny:

według próbnika tkanin prezentowanego
na ostatniej stronie katalogu

Wymiary łóżka:

140; 160; 180; 200 x 200 cm

Wysokość łóżka:
ok. 63 cm

Wezgłowie:

Modele wezgłowi patrz strona 31.
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Select

Plus

Łóżko, które można nazwać królewskim. Nie tylko ze względu na konstrukcję i odczuwalny
w czasie leżenia komfort, ale także ze względu na niespotykane rozwiązanie z dodatkowymi
szufladami w boxach. Łóżko kontynentalne Select Plus to model łóżka dla osób lubiących
niecodzienne rozwiązania, lubiących się wyróżniać nawet w sypialni. Pojemne szuflady umożliwiają
schowanie wszystkich mniejszych i większych drobiazgów niezbędnych w sypialni.

Łóżko w królewskim stylu

Łóżka kontynentalne

Select Plus

Szuflady:

Pojemne szuflady
ukryte w panelu bocznym;
wysokość frontu ok. 23 cm,
szerokość frontu ok. 81 cm,
głębokość szuflady 65 cm.

Budowa:

Innowacyjna technologia
MLB (Multi Layer Bed
czyli łóżko w systemie
wielopoziomowym).
Select Plus Box o wys. 37 cm na ramie drewnianej
obłożonej od góry warstwą pianki o wys. 5 cm,
z szufladami, stanowiący stelaż dla materaca
dwustronnego.
Materac dwustronny o wys. ok. 19 cm na sprężynie
kieszeniowej obłożonej warstwą pianki.
Materac nawierzchniowy z pianki Softex
o wys. 7 cm w pokrowcu Sensity.

Dodatkowe informacje:

Wymiary łóżka:

W materacu dwustronnym istnieje możliwość wyboru dwóch
różnych twardości (w takim przypadku wkład materaca
składa się z dwóch pojedynczych wkładów o różnym komforcie
– miękki / średni).

140; 160; 180; 200 x 200 cm

Tkaniny:

Wezgłowie:

według próbnika tkanin prezentowanego na ostatniej stronie katalogu

Wysokość łóżka:
ok. 67 cm

Modele wezgłowi patrz strona 31.
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Akcesoria

Akcesoria
30

Jak stworzyć sypialnię swoich marzeń? Dobierz idealne akcesoria do Twojej przestrzeni
snu. W naszej ofercie znajdziesz wiele niezbędnych i użytecznych dodatków, które sprawią,
że Twoja sypialnia będzie idealna. Nasze akcesoria cechuje wysoka jakość i dbałość
o szczegóły wykończenia.

Akcesoria

Wezgłowia do łóżek kontynentalnych:

Sunflower

Wys. 200 cm
Gł. 12 cm
Szer. 143; 163; 183; 203 cm

Crocus

Wys. 116 cm
Gł. 27 cm
Szer. 142; 162; 182; 202 cm

Ivy

Wys. 115 cm
Gł. 9 cm
Szer. 142; 162; 182; 202 cm

Lily

Wys. 115 cm
Gł. 12 cm
Szer. 142; 162; 182; 202 cm

Iris

Wys. 116 cm
Gł. 13 cm
Szer. 143; 163; 183; 203 cm

Tulip

Wys. 115 cm
Gł. 14 cm
Szer. 142; 162; 182; 202 cm
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Materace nawierzchniowe
Family Top

Materac nawierzchniowy z wypełnieniem z przewiewnej, profilowanej strefowo pianki
Flexifoam. Pokrowiec, który można zdejmować i prać w temp. do 60°C, uszyty jest
z tkaniny Hypo Relaxtic delikatnie nasączonej żelem aloesowym o właściwościach
nawilżających i pielęgnacyjnych.
Wysokość: ok. 6 cm.
Wymiary: 90, 120, 140, 160, 180, 200 x 200 cm

Select Top

Materac nawierzchniowy z wypełnieniem z pianki termoelastycznej Visco, dodatkowo
usztywniony 1 cm pianki Flexifoam. Pokrowiec uszyty z delikatnej tkaniny Sensity,
zawierającej naturalne bakterie probiotyczne. Ich zadaniem jest neutralizowanie
zapachów, alergenów, szkodliwych bakterii i roztoczy w materacu i łóżku.
Wysokość: ok. 6 cm.
Wymiary: 90, 120, 140, 160, 180, 200 x 200 cm

Select Plus Top

Materac nawierzchniowy z wypełnieniem z pianki Softex, bardzo miękkiej i komfortowej,
przypominającej w dotyku latex. Pokrowiec uszyty z delikatnej tkaniny Sensity,
zawierającej naturalne bakterie probiotyczne. Ich zadaniem jest neutralizowanie
zapachów, alergenów, szkodliwych bakterii i roztoczy w materacu i łóżku.
Wysokość ok. 7 cm
Wymiary: 140, 160, 180, 200 x 200 cm

Otomany do łóżek kontynentalnych

Pojemnik, który można ustawić w nogach łóżka lub w dowolnym innym miejscu
sypialni. Jest to wygodne rozwiązanie do każdej sypialni. W otomanie można schować
praktycznie wszystko – od pościeli, poprzez dodatkowe koce czy poduszki,
a na potrzebnych mniej lub bardziej bibelotach kończąc.
Wysokość otomany: ok. 48 cm (nóżki takie same jak ma łóżko), głębokość 43 cm.
Dostępne szerokości otomany: 140, 160, 180 cm. Tkanina obiciowa do wyboru
z wzornika do łóżek kontynentalnych.

Akcesoria

Stelaże

Stelaże

Układamy je pod materacem na ramie łóżka.
Są zbudowane z elastycznych drewnianych
listewek, których zadaniem jest odpowiednie
podparcie materaca. Im więcej listewek,
tym stelaż lepiej reaguje na nacisk, który
wywieramy, leżąc na materacu i równomiernie
go rozkładając. Stelaże dodatkowo zapewniają
dużą lepszą wentylację materaca, co wpływa
na jego trwałość i higieniczność.
W naszej ofercie znaleźć można wszystkie rodzaje stelaży
– od najprostszych bez regulacji, do stelaży z regulacją
mechaniczną, dzięki której można ustawić ulubioną
pozycję materaca w części zagłówka, ramion oraz nóg.
Nasze stelaże powstają z klejonego warstwowo drewna.
W przypadku stelaży Family jest to 28, a w przypadku
stelaży Select 42 sprężystych listew umieszczonych
w elastycznych uchwytach.
Każdy znajdzie w naszej ofercie stelaż odpowiedni dla
swoich potrzeb i idealny dla swojego materaca. Niezależnie,
czy zdecyduje się na zakup materaca sprężynowego,
do którego zalecamy stelaże bez regulacji, czy też
wybierze materac piankowy ze stelażem regulowanym.

28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo umieszczonych
w elastycznych uchwytach, możliwość manualnej (w wersji Expert)
lub elektrycznej (Moto) regulacji nachylenia podgłówka i podnóżka.
Pas środkowy zapewniający równomierny rozkład nacisku regulacja
twardości w środkowej części stelaża.

Family Classic

Wysokość stelaża: 6-7 cm

Dostępne szerokości: 80, 90, 100, 120, 140 x 200 cm

Dostępne opcje: Stelaż Family Classic, Stelaż Family Expert, Stelaż Family Moto

Stelaże

42 sprężyste listwy z drewna klejonego warstwowo, możliwość manualnej
(w wersji Expert) lub elektrycznej (Moto) regulacji nachylenia podgłówka
i podnóżka. Regulacja twardości w środkowej części stelaża.
Wysokość stelaża: 9-10 cm

Family Moto

Dostępne szerokości: 80, 90 x 200 cm

Dostępne opcje: Stelaż Select Classic, Stelaż Select Expert, Stelaż Select Moto

Stelaż Family Lift

Niezbędny do korzystania z funkcji skrzyni na pościel, 28 sprężystych
listew z drewna klejonego warstwowo, umieszczonych w elastycznych
uchwytach. Pas środkowy zapewniający równomierny rozkład nacisku.
Regulacja twardości w środkowej części stelaża. Rama stelaża unoszona
na siłownikach gazowych, zapewniających niezawodne unoszenie materaca
i możliwość korzystania ze skrzyni na pościel.

Family Expert

Wysokość stelaża: 6-7 cm

Dostępne szerokości: 70, 80, 90, 100 x 200 cm

Select Expert

Select Moto

Select Classic

Family Lift
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Tkaniny
Grupa I

hc03

hc12

hc14

hc22

hc25

kreta03

kreta04

kreta05

kreta10

kreta13

kreta16

muna1

muna6

muna7

muna12

muna13

muna16

sawana01

sawana05

sawana14

sawana21

sawana70

sawana80

amore9

amore28

amore30

amore31

amore38

amore41

amore45

amore46

Grupa II

amore6

Akcesoria

amore66

amore104

bravo1

bravo2

bravo3

bravo4

bravo5

bravo6

bravo7

bravo8

bravo9

bravo10

bravo11

bravo12

bravo13

bravo14

bravo15

dundee106

dundee108

baltic21

baltic25

baltic96

eagle31331

kongo100

kongo115

london05

london21

london180

madryt121

Tkaniny dla łóżek kontynentalnych

35

Wyspani mogą więcej
A part of the HILDING ANDERS family

Projekt i skład katalogu: Creative Printing House SimpliCity Sp. z o.o. Strzeszyńska 33/237 60-479 Poznań

www.hilding.pl

