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Méretek

ÁRAZÁS

ALATT:

369000 Ft Akciós ár: 289900 Ft

Részletes leírás:

Corano sarokkanapé

A Corano nevű modellünk ágyszerkezete a korábbiakéhoz hasonlóan billenő támlás,

bonellrugós rendszerrel van felszerelve. Mindennapos alvásra alkalmas fekvőfelülettel

rendelkezik. A modell 250x200cm; 270x200cm és 290x200cm méretekben készül. A

fekvőfelület mérete a szélességi mérettől függően 150x210cm; 150x230cm és

150x250cm. Ehhez a modellhez is rendelhető ülőke 60x60cm és 100x60cm

méretekben.
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dupla ágyneműtartós kiváló ár érték arány bonell rugós fekvőfelület mindennapi

fekhelyként ajánlott egyedi formavilág egyszerű kezelhetőség mély ülőfelület , nagy

méretű hátpárnákkal Rugós kanapék 

Ha igazán kényelmes és tartós kanapét szeretnél,és nem idegesít a fém szerkezet ,

akkor rugósat válassz!

A szerkezetük hasonló a matracokéhoz,azzal a különbséggel, hogy nem önállóan,

hanem egy fa keretre rögzítve készülnek.Lényeges a rugóhoz felhasznált acél

minősége, ugyanis ezen múlik a fekvőfelület rugalmassága, tartóssága . Minél jobb,és

erősebb , annál kisebb az esély a gödrösödésre.Sok olcsóbb , rugós kanapé esetében

nagy az esély a gödrösödésre, mivel rugósnak éppen rugósak,de a minőségük hagy

némi kívánnivalót maga után.A másik fontos szempont a rugózat feletti plusz

tömőanyagok alkalmazása. Olyan kanapét válasszatok, amiben a rugók fölött legalább

2-3 cm tömőanyag van ( pl: hideghab, memory stb:..)erre is nagy hangsúlyt fektettek

a gyártók.Minél több a réteg, annál jobb. Általában először egy réteg vékony filcet

használnak, majd szivacsot, hideghabot , memoryt , és úgy akülső huzatot.Néhány

gyártó a rugók között szivacs, hideghab erősítést is alkalmaz, amivel keményebb és

tartósabb fekvőfelületet lehet elérni.Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szivacsot ,habot

csíkokra vágják, majd élükre állítva befűzik a rugósorok közé.Az ilyen típusok tartósak

és sokáig rugalmasak maradnak.Szivacsos kanapék

Szinte valamennyi gyártó termékei között akad szivacsos kanapé.Olcsó és

megfizethető kategória, ám van néhány hátránya.

Lássuk mik is ezek:

Csak vendégágynak alkalmasak. Hogy , miért kérdeznénk ?? Az átlagos

szivacsvastagság 6-8cm, ami oldalt fekve nagyon kevés, hiszen a csípőnk és a vállunk

alatt összetömörödik a szivacs és alatta érezzük a váz anyagát.A felhasznált szivacsok

minősége többnyire alacsonyabb a kelleténél. Ez lerövidíti az élettartamot,

alacsonyabb komfortot ad. Vendégágyak esetében, vagy foteloknál ez sem gond, de

ha minden nap ezen szeretnénk aludni, akkor inkább rugós kanapét válasszunk, vagy

jobb minőségű és vastagabb szivacsozást kérjünk a kanapénkba.Előfordulhat, a tölttet

elmozdulása is a huzat alatt. Ez nem csökkenti a termék minőségét, de kellemetlen

lehet, hiszen rendszeresen a helyére kell igazítanunk a töltettet.

Utószóként: ha, mindenképpen szivacsos kanapét szeretnénk, mindenképpen

magasabb minőségű és minimum 10 cm vastagságú szivaccsal ellátott kanapét

válasszunk.

Ágyneműtartós kanapék, sarokgarnitúrák

Ha kevés a hely a szobátokban, vagy az ágyneműt minden napszeretnétek elrejteni,

akkor olyan kanapét, esetleg a jobb helykihasználás érdekében sarokgarnitúrát
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válasszatok, melyben ágyneműtartó is van, így rengeteg helyet

megspórolhattok.Lebillentős kanapék

Azokban a kanapé típusokban, amelyeknél az ágyat a háttámla ledöntésével lehet

használni, hatalmas ágyneműtartót találtok. Előnyük, hogy a fekvőfelület teljesen sík,

így alvásra ez a legideálisabb választás, ha megfelelő az alátámasztás, megfelelő

minőségű rugózat, vagy szivacs réteg.

Viszont az ágyneműtartóhoz nehezebb a hozzáférés, mint a kihúzható változatoknál.

Sokan nem szeretik ezt a típust, de mivel elég nagy az ágyneműtartó és kényelmes a

fekvés rajta, nem rossz választás.

Fix kanapék

Ha egyedi stílusú kanapét szeretnétek, az ágyneműtartótminden esetben fel kell

áldozni a szépség oltárán.A design kanapék szerkezete legtöbb esetben

különlegesenkialakított habszivacsra épül. Ettől szellős és légies lesz,vagy nem marad

hely az ágyneműtartónak, vagy nem illik bele a stílusba. Az ilyen kanapékat olyan

helyekre ajánlom,ahol a design a legfontosabb szempont, nem pedig

ahelytakarékosság és a praktikum.A kényelem is fontos szerepet tölt be, ha az

ágyneműtartóról van szó. Mivel nem kell a hely a tároláshoz,sokkal vastagabb és

süppedősebb ülőfelületeket lehet kialakítani, ami öblösebb és körülölelőbb kanapékat

eredményez.Tehát ha nem feltétlenül ragaszkodtok az ágyneműtartókhoz, bátran

válasszatok különlegesebb, légiesebb darabot!

Mitől lesz szép egy kanapé?

A szépség szó mindenkinek mást- és mást jelent.Manapság nagyon könnyedén

használjuk ezt a kifejezést,legjobb, ha előszörtisztázzuk a "szépség" szó jelentését:

1. Szépség viszonylag tág értelemben:Ez volt az első megfogalmazása a

szépségnek.Morális, esztétikai és etikai szépséget jelent, mint például egyolyan nő,

vagy férfi, aki tetszik a szemünknek, csinos, kellemes társaság és megbízhatónak

tartjuk.2. Szépség esztétikai értelemben:Az esztétikai élmény lehet egy szín, hang,

egy csinos nő, vagy jóképű férfi is, de akár kedvenc tárgyunkat is láthatjuk szépnek.

Manapság ezt nevezzük szépnek.3. Szépség kizárólag a látásra korlátozva:A szépség

ebben az értelemben véve kizárólag olyan dolgokra vonatkozik, amit látunk. Ilyen az

alak és a szín.Manapság ez a szóhasználat a hétköznapi beszédbe szorult vissza.

Mitől lesz szép egy kanapé?

Egy kanapé esetében nem csak konkrétan a kanapé megjelenése, színe, formája

fontos.Számba kell venni a környezetünket, milyen enteriőrt szeretnénk kialakítani, az

ehhez szükséges színvilág, formamegteremtése és az arányok is mind-mind fontosak.

Elég komplikált feladat eltalálni a tökéletes összhangot,10 emberből talán 2 képes rá,
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ami jó hír a lakberendezőknek, belsőépítészeknek.Mindannyian a kényelmet, komfortot

említjük meg, mint legfontosabb szempontot, pedig nem csak ezzel kell

foglalkozni.Fantasztikus érzés egy kényelmes, otthonos és szépen berendezett

otthonba belépni!

Miként rendezd be?Csak kövesd a megérzéseidet...A kanapé kiválasztásának

legfontosabb szempontjai.

A kanapék, heverők, fotelok nem hiányozhatnak, egy otthonból sem a mai világban!

Azzal gondolom, megegyezik a véleményünk, hogy a kanapék, sarokülőgarnitúrák,

fotelek, és az elemes ülőgarnitúrák fő funkciója, hogy megadják számodra, és

családod számára is a pihenést, és a kényelmet .A kanapék esetében a választás első

és fő szempontja a kényelem,ami talán a legfontosabb és megelőz minden

mást.Természetesen az ár sem utolsó szempont, a kinézetről nem is beszélve!Honnan

tudjuk, hogy kényelmes-e a leendő kanapénk?

Ezt leírom 2 pontban:

A kényelem mindenkinek mást jelent. Van, aki a keményet van, aki a süppedős, lágyat

szereti. Van, akinek a párnák armadája jelenti a kényelmet. Van, akinek a karfa

nélkülözhetetlen, és olyan is, akinek inkább egy praktikus karpárna jelenti a

kényelemet! Van, aki azt szereti, ha mélyen bekucorodhat, és van, akinek az

ülésmagasság a fontos és szereti, ha ülés közben a lába leér a földre .

Mi a második pont?

Mindenki másra használja kanapéágyát, ülőgarnitúráját!Te is használod TV-zni, szoktál

rajta olvasgatni, esetleg tanulni. De nem ritka, hogy ezt használod akár alvásra is? Sőt

akár minden nap aludnál rajta? Vagy csak vendégeidet szállásolnád el olykor- olykor?A

választás másik fontos szempontja tehát a praktikusság, ami nélkül csak egy egyszerű

kanapé, vagy sarokgarnitúra a leendő bútorod.Legyen több funkciós, ággyá nyitható

és legyen benne ágyneműtartó is, hogy el lehessen pakolni az ágyneműt is.És persze

nem mindegy a design sem, ami meghatározhatja akár egész otthonod hangulatát

is!Legyen klasszikus, vagy modern? Íves, vagy szögletes? Fabetétes, vagy fém?A

kialakítás és a szín összhangja és a harmóniája a padlóval, a fallal, és a többi

bútoroddal felelős azért, hogy lakásodban tényleg otthon érezd magad!

Modern vagy klasszikus kanapé, ülőgarnitúra?

A mai világban, ülőgarnitúra alatt az érdeklődő sarokgarnitúrát, L alakú vagy U alakú

sarokkanapét ért, esetleg egyenes kanapét, ami ággyá alakítható. Az ágyazható sarok

a legnépszerűbb,(ebből létezik jobbos , és balos kivitel is ), ha ágyneműtartós is ,

akkor még nagyobb sikert arathat a vásárlók körében. Mivel a sarok ülőgarnitúrák

nagyobb hányada már, jobbra, balra is szerelhető, ezért egy lakás átalakításnál , akár
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az ellentétes oldalra is rakhatjuk sarok ülőgarnitúránkat ezzel növelve a hasznosan

kihasználható helyek számát ! Nem utolsó sorban a lakásunk designján is

változtathatunk!Legnépszerűbbek a letisztult formákkal rendelkező modern kanapék,

ülőgarnitúrák kombinált kárpittal, ami annyit tesz, hogy a korpusz rész bőr vagy

textilbőr, az ülőfelület pedig zsákszövet, zsenília vagy sima szövet. A sarokkanapé két

része különböző árnyalatú. Ebben az esetben, természetesen a két szín szépen

harmonizál egymással például: fehér-szürke, barna-barna, fekete-szürke, és számtalan

más variáció, ami harmonizál egymással.

Amikor vásárolni indulnak hozzánk, érdemes kész méretekkel jönni, ami még fontos,

legyünk tisztában otthonunk domináns színeivel is. A sarokülő garnitúrákhoz

legtöbbször párnákat, is adunk, amik ha szépen passzolnak a lakás egyéb tárgyaihoz,

pl. függönyhöz, szőnyeghez, akkor a hatás még teljesebb lesz, észrevétlenül

otthonosabbá téve házunkat.Az ülőgarnitúra a nappali dísze, uralja az otthona nagy

részét tehát érdemes rá komoly figyelmet szentelni a vásárlásnál. Akiknek kevesebb a

helyük, ott alvó látogató esetén nyitható, ágyazható kanapéra fektetik a vendéget. Ha

odafigyelünk az ismerős kényelmére, akkor olyan kanapét vásárolunk, ami minden

igényt kielégít, kényelmes alvást biztosít, amellett, hogy szép és remek

ülőalkalmatosság is.

Vannak olyanok is, akik rendszeres alvásra használják ülőgarnitúrájukat, a lakás

mérete miatt, szinte egyetlen légtérrel, ebben az esetben tényleg fontos, hogy a sarok

minden igényt kielégítsen és a lakás dísze is legyen egyben.Bőrülőgarnitúra esetén

ritka, ami ágygéppel vagy vendégágy funkcióval rendelkezik, de természetesen létezik

ilyen is.A 2010 után készült textilbőr már nem a régi műbőr, egész más technológiával

készültek. Nanotechikával gyártott lélegző kárpitok ezek, amiknek vannak

tulajdonságaik, amikkel még a bőrön is túltesznek, pl. nem maradnak mindig hidegek,

és nagyon könnyen tisztíthatóak. A mostani kanapék, sarokülők már ezzel a modern

gyártási tehnologiával készült textilbőrrel vannak legyártva!
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