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Dacă ne amintim de la începuturi industria huselor de protecţie pentru telefoane, accesorizarea
implica o atașare la brâul purtătorului. Sau şi mai amuzant de atât, kitch-urile ce se atașau şi
atârnau la gât erau ca şi simbolul generaţiei „cu cheia la gât”. Actualmente husele de protecţie
ale telefoanelor sunt pe măsura industriei tehnologice, anume se dedică smartphone-urilor.
Husele pentru telefoane de generaţie modernă
Acum nu mai avem „clapetă” la telefon ci poate doar o husă flip care aminteşte de acel stil. Nu
mai avem Nokia 3310 ci smartphone-uri cu ecran la fel de mare ca şi telefoanele pe stil vechi.
Şi asta face ca micul dezavantaj să se refere la un display extins ce are nevoie de protecţie.
Aşa s-au născut şi husele care la ora actuală fac furori.
Traiectoria este una majoră. Am trecut de la materiale textile la pretenţii precum husele din
piele. Am depăşit aria de accesorizare şi am aterizat în lumea care se doreşte cu stil. Ne
vorbesc astăzi despre acest subiect cei de la Stifler, magazin online specializat pe categoria de
huse pentru telefoane. În materie de preferinţe ne menționează că publicul feminin este pe
aceeaşi lungime de undă cu cel masculin.
Cu alte cuvinte, indiferent care este clasa deţinătoare de telefon mobil, pretenţiile sunt mari.
Pe măsura investiţiei până la urmă: „Oamenii înţeleg că preocuparea pentru husă nu ţine numai
de un simplu accesoriu, ci este de fapt protecţia pentru telefon. Cu cât ai mai multă grijă de el,
cu atât de mult îţi protejezi investiţia.” Aşadar, aşa cum îngrijim orice bun deţinut, telefonul mobil
are nevoie şi el de atenţia cuvenită.

Ce huse sunt preferate
În rândul preferinţelor se numără desigur husele pentru telefoane
din clasa Samsung, de genul
huse Samsung Galaxy A7 2017 .
Urmează clasa de iPhone şi Huawei. Până la urmă astfel de telefoane sunt cele mai populare în
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zilele noastre. Categorii mai restrânse şi totuşi cu numeroase tipologii. Şi dacă punem la
socoteală şi tipologia diversă la fiecare husă, rezultă clar definiţia amplă a unei industrii.
Spunem asta pentru că avantajul pe care l-a cunoscut acest domeniu a fost unul fulminant.
Aşa cum spun cei de la Stifler, asta nu se opreşte aici. Pe de-o parte, există şi o extensie în
materie de huse de telefoane şi anume protecţiile specifice pentru gadget-uri, de genul
macbook-ului. Tot o husă este şi aceea, dar de o altă clasă. Aşa că în timp, modernismul a
devenit o sursă de inspiraţie pentru domeniu. Poate că una dusă la extreme, având în vedere
invenţiile ciudate.
Moda huselor de telefoane a ajuns la un înalt rang în străinătate. Spre exemplu, Petit Malle a
lansat în urmă cu un an husa de telefon ce s-a inspirat din aspectul valizelor, la propriu.
Desigur, dimensiunile sunt minimaliste în comparaţie cu obiectul în forma sa naturală, dar
aspectual este inedit şi dorit a fi etalat. Pentru că nu a fost vorba de orice valiză ci de Louis
Vuitton, se înţelege şi de ce popularitatea acestor huse a atins cote înalte, aşa cum era de
aşteptat.
Un alt exemplu, de data aceasta o husă statement este cea în formă de homar, dedicată
iPhone-ului. A fost creată de designerul Elliot Gorham ca semnal de alarmă asupra faptului că
suntem dependenţi de tehnologia telefoanelor. El însuşi recunoştea că nu este practică şi nu
are pic de stil, este mai degrabă ciudată şi şocantă.
Că tot vorbeam de stil practic, în ce măsură contează acest aspect legat de husa telefonului
din dotare? Reprezentanţii Stifler.ro ne explică: „O husă de calitate trebuie să îndeplinească 3
criterii majore: să fie practică, să nu îngreuneze folosirea telefonului şi desigur să aducă un plus
de stil.”

Scurtă concluzie Dovedite a fi utile, necesare? Piaţa de huse pentru telefoane s-a dezvoltat
ca urmare a apariţiilor de telefoane tot mai diverse şi tot mai scumpe. Acestea se dovedesc a fi
practice în momentul nefericit în care sunt puse la încercare. Nu pot salva infiltrarea apei în
cazul în care îţi scapi telefonul în chiuvetă sau cine ştie pe unde îl porţi cu tine. Poate cel mult
să protejeze împotriva unor şocuri sau zgârieturi. Apropos, folia de protecţie pentru display este
şi ea parte din seria de accesorii menite să ofere un plus de siguranţă telefonului mult preţuit.
Se pare că nu ne vom opri nici aici; viitorul huselor presimte evoluţia tehnologică şi se va
adapta. Rămâne să vedem şi cum.
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