Vendégcsábító, ha a szálloda ügyel rá,
hogy a berendezései egészségügyi kockázatoktól mentesítve
és alacsony környezetterhelés árán készüljenek
Látnivaló, hogy manapság a legégetőbb kérdéseink központjában szerepel, hogy miképpen tudunk kedvünkre
létezni és fejlődni úgy, hogy közben ne zúzzuk szét az anyatermészetet. Mindenkit ugyanúgy érintenek a következmények, sőt minden utódunk sorsát meghatározza a mostani viselkedésünk. Ezért közös, alapvető és
azonnali kötelesség tehát a kritikus környezetterhelés felszámolása, de a legtöbben a másikra várnak és saját ál dozatot nem kívánnak hozni. A tudatos fogyasztói gondolkodás erejére várni tehát időpazarlás. Soha nem lát tunk példát arra, hogy a fogyasztók tömegesen elfordultak volna egy bevált, kényelmes, olcsó kínálati cikktől
csak azért, hogy egy jövőben ígért előnyre esélyük legyen. A mai napig ennénk a DDT-vel kezelt krumplit, ha
nem volna betiltva, sőt a mai napig tömegesen használnak betiltott gyomirtókat, a mai napig ínyencek követelik
asztalukra a cápauszony- és teknősbéka levest, stb.
Ugyanekkor a modern társadalmaink értékítélete minden sajtó hangosság ellenére elégtelenül gyenge állásfoglalást és fellépést gyakorol, általában az országló politika sem vállalja fel a szükséges befolyásolást, vagy az oktatást. Ezek szerint nincs hajtóereje a a környezetterhelő technológiák megtagadásának és a kétségtelenül
szükséges korlátozásoknak?
A gyártóknak kell az élen állni! (Ahogyan ma már a legnagyszerűbb hangversenyzongora billentyűibe sem építenek sem ébenfát sem elefántcsontot.)
Mi, a Magyarországon több, mint harminc éve működő Billerbeck tehát nekivágtunk. Vásárlóink bizalmára,
márkánk erejére és az innovációs készségünkre támaszkodva behoztuk a napi gyakorlatunkba a környezetkí mélő alapanyagok felhasználását.
Termékeink előállítása során az elérhető legcsekélyebb környezetterhelésre koncentrálunk. Alapanyagaink kiválasztásakor a használati minőségi tulajdonságok elsődlegesek, ám kompromisszumot nem ismerünk az árubiztonság és a környezetterhelés szempontjainak betartásában sem. Paplan és párna anyagaink, tölteteink között a hagyományos anyagok együtt szerepelnek újdonságokkal, naprakész fejlesztési eredményekkel. A vegyészeti úton előállított szintetikus anyagok használatakor kiemelten fontos számunkra környezetmódosító,
szennyező hatások csökkentése. Örömünkre szolgál, hogy vásárlóink, termékeink rajongói számára ez egyre
világosabban érthető és megfogalmazódó igénnyé válik a részükről. Tudják, hogy amikor Billerbeck megoldás
mellett döntenek, akkor nemcsak a legkényelmesebb ágyat, matracot, paplant, párnát választották, hanem ar ról is meg lehetnek győződve, hogy a környezet megóvása érdekében is a legtöbbet tették.
A cégünk gondos tervezés és tesztelés nyomán ajánlja matracait a vásárlói figyelmébe. Elhatározásunk alapján
a szintetikus alapanyagok kiválasztásakor átállunk a kompromisszumok nélkül teljes értékű, kiváló minőségű
és tisztaságú „újra új” nyersanyagok alkalmazására, illetve a természetbe hamar visszaépülő, komposztálható
nyersanyagok felhasználását irányozzuk elő. Az ilyen műanyagok tudatos választásával hitet tettünk arra, hogy
az unokáinktól kölcsönkapott környezetet számukra megóvjuk és megőrizzük.
Továbbá ezzel a követelményünkkel az alapanyagokat gyártó ipari hátteret is fejlesztésre ösztönözzük.

Matracaink fejlesztése során azonos célkitűzéseink vannak. Az általánosan használt PUR habanyag kiemelten
környezetterhelő, tekintve hogy terjedelmes, extrém lassú lebomlású, újrahasznosítása nem megoldott és égése/oxidációja toxikus anyagok felszabadulásával jár. Hovatovább a PUR habanyagok hatása a felhasználó
egészségére nézve az utóbbi kutatások alapján aggályosnak tűnik. Termékfelelősségi elkötelezettségünk társul
a fenntartható tevékenységgel kapcsolatos igyekezetünk mellé.
Kikísérleteztük a poliészter szálból készülő és a funkciónak kiválóan megfelelő ÖKO SoftnesSt kényelmi párnázó paneleket. 2018-ban a poliuretán hab vitatott élettani hatásait tudomásul véve döntöttünk a matracainkba
beépített, testközeli párnázó réteg kiváltásáról erre a máig egyedülálló anyagra. Ezzel a PUR felhasználásunkat
akkor rögtön 29%-kal csökkentettük.
Mára a környezettudatos és árubiztonságot növelő fejlesztési programunk újabb állomáshoz ért. A Billerbeck
bemutatta új iker-élkeretes „Zero PUR” matrackollekciót, ami tökéletesen poliuretán-mentes. Ezek a matracok
garantáltan nem jelentenek kockázatot sem az egészségre, sem a természeti környezetre!
A megoldás forradalmian új, noha az alkalmazott technikai megoldások évtizedek óta beváltak. Egy Billerbeck
Zero PUR matrac sok évig időtálló.
Kereskedelmi szálláshelyek külön igényei szerint kifejlesztett két új termék jelent meg ebben a kollekcióban.
Mindkettő egy-egy korábbi nagy sikerű matrac átdolgozása úgy, hogy azok legjobb tulajdonságai
megmaradtak. A GRÁNÁT »Zero PUR« és az új KARNEOL »Zero PUR« matracainkat részletesen be is mutatjuk
most Önöknek.
A matracmagot nem hab-bölcsőbe építjük, hanem egy segédrugókkal és sarokvédelemmel kiegészített ikerélkeret rendszer zárja körbe. Ezzel a fekvőfelület széltől szélig rugózott, a teljes szélességében azonos
rugalmassági karaktert mutat.
A hagyományos élkeretes matracokkal szemben, – ahol a középső részen a szélesség általában keskenyebbre
befűződik, – a két GRÁNÁT és KARNEOL »Zero PUR« matracok éle egymás mellett szépen párhuzamos.
Két egymástól eltérő rugalmasságú

párnázó réteggel építjük a két oldalt, ez biztosítja a

különböző fekvés-komfortot. A matrac egyik oldala FESZES, míg a másik TESTHEZÁLLÓ, vagyis közepesen
kemény fekvéskomfortot kínál.
A matracok a tasakrugóknak és a kialakított komfort zónáknak köszönhetően az anatómiai formának kiválóan
megfelelő alátámasztást biztosítanak. Erős rugózat, tartósság, nagy terhelhetőség jellemzi ezeket. A GRÁNÁT
és KARNEOL »Zero PUR« matracokkal megoldható, hogy akár egy dupla ágyban az egyik oldalon a
keményebb, a másikon kicsit puhább fekvési komfortot kínálhassunk. A kétféle kényelmi igényt ezek a
matracok tökéletesen kielégítik. Egyébként szinte lehetetlen küldetés más választékból két eltérő keménységű,
egymásra külsőre mégis hasonlító és azonos magasságú matracot találni.
Az
ú.n.
élvarrós
lezárásnak
köszönhetően kitűnő a matrac „széldefiníciója”, tehát nem nyílik árok két
egymás mellé helyezett matrac
között.

GRÁNÁT »Zero PUR«
A szállodai „Best Seller” GRÁNÁT matracunk nyomán
létrehoztuk a 270 rugó / m2 rugósűrűségű 5 zónás tasakrugós
matracunkat és a korábbi változat sikerének is tiszteletet adva
a nevét meghagytuk, illetve kiegészítettük. A saját fejlesztésű
technológiával teljesen kiszorítottuk a poliuretán
habot ennek a matracnak a gyártásából, miközben
meghagyjuk az összes kedvelt és ismert tulajdonságot.

KARNEOL »Zero PUR«
A KARNEOL »Zero PUR« matracunk egyedülállóan nagy
rugósűrűségű, 9 zónára osztott tasakrugós magra épül.
Rugózatuk legendás lágy kényelmet, kivételesen jó pontrugalmasságot és a gerincoszlopot kényeztetően
tökéletes alátámasztást adó 500 rugó / m2-es saját
tanulmányok alapján 9 zónára osztott zónázott edzett
acélhuzallal készült tasakrugó mag. Vállsüllyedést enged,
derék alatt feszes és csípő alatt teherbíró.
A fekvőréteg alatti komfort panel nagy rugalmasságú
filc, amely közvetíti a zónázott rugósor
rugalmasságát.

A

saját

fejlesztésű

technológiával teljesen kiszorítottuk a poliuretán habot
ennek a matracnak a gyártásából.

Összegezve, azért előnyös a

technológiai újítás a szállodák üzemeltetőinek, mert:

– Az ágyak kényelme az egyik legfontosabb szempont a szállodai szobák esetében. Matracaink ezt a
kényelmet meg is tudják teremteni, gerincoszlopot kényeztetően tökéletes alátámasztást adnak. Vállsüllyedést
engedőek, derék alatt feszesek és csípő alatt teherbíróak.
– Az ú.n. élvarrós lezárásnak köszönhetően kitűnő a matrac „szél-definíciója”, tehát nem nyílik árok két egymás
mellé helyezett matrac között, így bátran helyezhetünk egy dupla ágyba két matracot, a vendégeink nem
fognak érezni „árkot” az ágy közepén, ahol a két matrac találkozik. Két külön matraccal a szobát könnyen
átrendezhetjük kétágyasról dupla ágyasra.
– A matracokat a kereskedelmi szálláshelyek külön igényei alapján terveztük és gyártjuk. Ezért a szállodai
bánásmód mellett is tartósak.
– A GRÁNÁT »Zero PUR« és a KARNEOL »Zero PUR« matracokat a minősített és sokat bizonyított Proguest
NoOoze membránréteggel szereljük, tehát sem használati baleset, sem tisztítás során nem kerülhet
cseppfolyadék a matracmagba, a matrac egyszerűen és gyorsan kiszárítható.
– Az új tökéletesen poliuretán-mentes matrackollekciónk egyedülállók piacon. Ezek a matracok garantáltan
nem jelentenek kockázatot sem az egészségre, sem a természeti környezetre!

