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Mitől babzsák a babzsák?

1. Babzsákfotel? Az meg mi?

Babbal megtöltött zsák, ami ülőbútorként funkcionál. Elsőre sokan gondolják így, 
viszont ettől azért jóval többről van szó.

Első pillantásra a hatalmas, 
hívogató, kényelmes, színes 
forma, ami igen megnyerő. 
Aztán közelebbről szemügyre 
véve, megérintve, már a szí-
vünket is melegíti a kellemes 
tapintású anyaga. Majd be-
lehuppanva ér bennünket az 
igazi Élmény!
 

2. Miben más, mitől különlegesebb a többi  
 fotelnél?

Ezért a babzsák fotel töltőanyaga a felelős. Ugyanis ellentétben a hagyományos fo-
telekkel, kanapékkal, a milliónyi apró hungarocell gyöngynek köszönhetően átve-
szi tested vonalát, a vele érintkezésbe lépő felületet egyenletesen támasztja meg, 
eloszlatva a rá nehezedő súlyt. Így nem pusztán kényelmesebb a hagyományos 
fotelektől, de jobban is tartja a hátadat, derekadat és leveszi a terhet a gerincedről. 
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3. Ez amolyan hippi dolog?

A babzsákfotelek igen népszerűek manapság, ami a kényelmét és praktikusságát 
tekintve nem meglepő. Ne valami hippi dologra gondolj. Mára a legmenőbb iro-
dákban, konferenciákon, kiállításokon, fesztiválokon, dizájnos sokcsillagos szállo-
dákban, és persze a kényelmes, „hétköznapi” otthonokban is hódít. 

Vagyis a kényelmet szeretők, és a 
saját illetve a családjuk egészségére 
figyelők kedvelt ülőbútora.

Egy megfelelően kiválasztott 
babzsákfotel harmonikus családi fész-
ket varázsolhat egy egyszerű lakásból 
is. Sőt, akár meghatározó színfoltja 
lehet az őt körülvevő térnek. Így a 
hippi mivoltán jócskán túlmutat. 
 
A kültéri modelleket pedig már 
kint a szabadban is használhatod 
télen, nyáron.

 

4. Hogyan néz ki, mit kell tudnom róla?

A babzsákfotel három fő részből áll. A dekoratív, színes külső huzatból, a biztonsá-
got adó belső huzatból, a babzsák lelke pedig, a spéci Töltőanyag. 
Persze igen fontos még a gyártáshoz használt különleges cérna, a cipzár, a tépőzár. 
A babzsákfotelek végső minőségét ezek együttesen adják meg. A leggyengébb 
láncszem határozza meg a produktum tényleges minőségét, ezért minden alap-
anyagot gondosan válogatunk. Az elkészítés módja, lelkiismeretessége teszi fel a 
koronát, a minden esetben kézzel készített műre.
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 5. Huzat – I.

A babzsákfotel külső, színes dekoratív huzata többféle anyagból és színben készül, 
hogy megtaláld az ízlésedhez mindenben passzolót.

Fontos, hogy erős, strapabíró anyag legyen, ami ellenáll a fizikai megpróbáltatá-
soknak. Erre mi különösen nagy figyelmet fordítunk, hiszen nálunk nincsen felső 
súlyhatár. A babzsákfoteleinket mindenki használhatja, a súlyától függetlenül! 
Tehát nem csak fitnesz guruknak, és modell alkatúaknak ajánljuk!
 
Ne dőlj be az olcsó ajánlatoknak! Legtöbbször azok műszálas, susogós, olcsó anya-
gok, amik nem bírják a strapát. Könnyen kibolyhosodnak, kiszakadnak. Megjelené-
sükben is hagynak kívánnivalót maguk után, még akkor is, ha a fotón jól mutatnak. 
Sajnos a fotók, sok esetben megtévesztőek… 

6. Belső huzat – II.

A töltőanyagként használt apró golyócskákat tartja össze. Egyrészt biztonságo-
sabbá teszi a dupla huzat a babzsákfotelt, mert jobban ellenáll így a külső be-
hatásnak. Sőt, súlyosabb sérüléskor - esetleges huzat szakadáskor - nem engedi 
kijutni a babzsákból a töltőanyagot. Másrészt tisztításkor, mosáskor fogod igazán 
nagyra értékelni. Ugyanis a külső huzatot lecipzározhatod és könnyedén, mosó-
gépben kimoshatod.
 
Ha nincsen belső huzata a babzsákfotelnek (nem dupla huzatos), akkor sajnos a 
mosógépben való tisztításról le kell mondanod. Ezen spórolhatsz ugyan a vásár-
láskor, de használat során fizeted meg. 

Mindenképp a belső huzatos babzsákfoteleket ajánlom. 
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 7. Töltőanyag - III.

A modern babzsákfotelek töltőanyaga a polisztirol gyöngy. Hungarocellként – tu-
dod, ennek a táblás változatával szigetelik körbe a házakat – lehet, hogy jobban 
ismered. 

Ez a roppant könnyű, milliónyi apró golyócska biztosítja a kényelmes, belesüppe-
dős, körülölelős feelinget! A babzsákfotel lényegét! 

A babzsákfotelek hajnalán, különféle növényi eredetű anyagokat, magvakat, 
szálas anyagokat (pl. rizs, bab, meggymag, tönkölypelyva, szalma stb.) használtak 
töltőanyagként. 

A növényi eredetű töltőanyagok ellen szól, hogy 
 idővel könnyen bomlásnak indulnak és igen kellemetlen szagokat árasztanak
 a bogarak, rágcsálók sem kímélik őket és
 nedvesség hatására könnyen bepenészednek.
Meg gondolj bele, egy hatalmas méretű babzsák babbal megtöltve, hány kiló lehet?
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8. Mennyi pénzt szánjak rá?

Nem mindegy, ugyanis silány cuccokkal tele van a piac.  Ne elégedj meg gagyi, 
műszálas, vékony anyagokkal, mert azzal csak az ablakon dobod ki a pénzed. 

Ügyelj rá, hogy kellően strapabíró 
legyen, hisz nincs szánalmasabb lát-
vány, egy szétreccsenő, a töltőanyagot 
millió fele spriccelő babzsáknál. 

Sok bosszúságtól kíméled meg ma-
gad, nem beszélve a végeláthatatlan 
takarításról, hisz a golyócskákat sem 
könnyebb összeterelni, mint a konfet-
tit a szilveszteri buli után...

Inkább várj még egy-két hónapot és 
spórolj, hogy egy minőségi darabot 
választhass.  

Azt kell tudnod, hogy a kisebbeket 15 000 Ft-tól, felnőtteknek való, kényelmes na-
gyobbakat 25-30 000 forint fölött érhetsz el. Persze határ a csillagos ég.

4 fontos dolog, 
ha biztosra akarsz menni!
Ezeket nem mondja el Neked senki más, pedig ezeken múlik, hogy elégedett 

leszel és gondtalanul heverészel majd, vagy bosszús és csalódott!
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Ha lehetőséged van ettől többet áldozni egy valóban különleges, kézzel készí-
tett babzsákfotelre, aminek mindenki csodájára jár majd, akkor Neked a Textil-
bőr Metál, a Bútorszövet és a valóban non plusz ultra NanoTextil huzattal készült 
babzsákfoteleket ajánlom. 

9. Garancia

Aki nem ad korrekt garanciát azzal szóba se állj! Ez ilyen egyszerű.
A Huppanj Bele! babzsákfoteleinkre egyedülállóan, 3-szoros garanciát vállalunk.
 

 1 x Átvételkor tapasztalt gyártási hibákra

 2 x 1 éven belül gyártási hibából eredő kárra

 3 x Jogos hibák esetén a szállítási költséget mi álljuk
 
Vagyis kicseréljük Neked, minden trükközés nélkül! 
De tudod mit? Rátettünk még egy lapáttal! 
Plusz egyedi garancia a Fogd és vidd! termékekre!

 4 x Ha bármi oknál fogva nem tetszik, a Fogd és vidd! menüből megren-
delt babzsákfotel, küldd vissza 8 napon belül és visszafizetjük az árát!

(Kizárólag sértetlen, tiszta, nem hasz-
nált, és nem mosott terméket vásá-
rolunk vissza, eredeti állapotában az 
állagát megfelelően óvó csomago-
lásban. Ez esetben, a visszaszállítás 
költsége a vásárlót terheli.)
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2008 óta folyamatosan, minden nap azon dolgozunk, hogy a lehető legnagyobb 
élményt biztosíthassuk. Több ezer elégedett és boldog Huppanj bele! babzsákfotel 
tulajdonostól kapunk nap, mint nap pozitív visszajelzéseket. Hálásak vagyunk ne-
kik a hatalmas támogatásért. 

A mi vásárlóink megérdemlik a megkülönböztetett figyelmet. Ezért a kényelem 
mellé, maximális nyugalmat is adunk! 
 

10.  Hol vásároljak? Bolt kontra internet

Kétségtelen, hogy a választásban sokat segít a személyes találkozás. Kivéve, ha a jól 
ismert felirat nem szúr szemet: „Pénztártól való távozás után…” Jól jön egy bemuta-
tóterem is, amennyiben konkrét üzlete nincs a cégnek.

Persze azt is kalkuláld bele, hogy a neten olcsóbb! Nem kell a vállalkozónak bol-
tot fenntartani, plusz alkalmazottakat fizetni, ami minden esetben a babzsákfotel 
árát növeli.

Az internetes webáruházakból kényelmesen, a fotelből vásárolhatunk, anélkül, 
hogy térdig járnánk a lábunkat, és közben bosszankodva keresnénk parkolót, lök-
dösődnénk a tömegben. 

Egy igazán komoly webáruház mellett szól, hogy a banki tranzakciós felületek is 
bombabiztosak! Itt most NE a sebtében összedobott kis barkács oldalakra gondolj! 
Mert a fizetési felületet, szigorú előírások és titkosított kapcsolat mellett a bank, 
vagy a világ legnagyobb fizetést könnyítő szolgáltatója, a PayPal biztosítja.

Tehát összességében a neten kényelmesebb, olcsóbb és biztonságosabb.
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11.   Az ördög nem alszik!
Mivel az ördög nem alszik, nem mindegy hogy kitől vásárolsz! Megrendelés előtt 
ellenőrizd le rendesen az illetőt, a vállalkozást, a boltot.
Az alábbiakban összeállítottam egy rövid csekklistát arról, hogy mit kell minden 
esetben leellenőrizned, hogy tudd, megbízható helyen jársz-e!
 
Gyors csekklista, hogy mit keress minden esetben:
 Azonnali elérhetőség 

(Ha bármilyen kérdésed lenne! Név, cím, a vállalkozás hivatalos adatai.  
Egyáltalán kivel is kerülsz üzleti kapcsolatba?)

 Garancia 
(Csak az vállal korrekt garanciát, aki felelősséget vállal a cuccaira. Aki 100%-ban 
 meg van győződve a megbízhatóságáról, aki a szeretteinek is szívből ajánlja.)

 Megbízható-e a bolt? 
(Szigorú auditálás után kaphatja meg a Megbízható bolt minősítést és egyedi  
azonosítót, az arra érdemes online áruház. – Pajzs alakú zöld logó a láblécben.)

 Vannak-e vásárlói visszajelzések? 
 Mit szólnak a vásárlók a termékekhez, a kiszolgáláshoz? 
 Van-e kellő tapasztalata, múltja a cégnek? 

(Vagy jó esetben csak bízhatsz a jövőjében? Mert az nem túl meggyőző…)

 Eléred-e őket könnyen, több csatornán?  Van korrekt kapcsolat,  
 konkrét segítségnyújtási vonal? 

(Akár teszteld is le! Válaszol-e minden igényedet kielégítően, ha írsz neki?)

 Minden infó megtalálható a vállalkozóról? 
(Név, cím, ászf (általános szerződési feltételek) meg ami csak kell.)

 
Ha bármelyik is hibádzik, menekülj! Ezek hiányában szerinted számíthatsz korrekt 
kiszolgálásra, segítségre, garanciára? Ugye, hogy nem valószínű.  
 

Végszóként
Nagyon fontos az első benyomás. Aztán - a fentiek ismeretében - figyelmesen kö-
rülnézve, Te már tudni fogod, hogy jó helyen jársz-e?!  
Hallgass a szívedre, és huppanj bele bátran!
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