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Méretek

I.kategóriájú

szövettel:

178943 Ft Akciós ár: 140900 Ft

Részletes leírás:

Dublin akciós ágyneműtartós kanapé

A Dublin ágyneműtartós kanapé, az akciós kanapé kategóríájába tartozik. Az egyik

legújabb terméke a gyártónak, egyedi formavilággal bír, megerősített ülő és

fekvőfelület. A nyitható kanapé alkalmas állandó fekhelynek is. A kanapé tartalmat

5db hátpárnát és egy tágas ágyneműtartót. Illetve opciónálisan kérhető bele 12 zónás

Aktív Deréktámasz rendszer.

tulajdonságok:
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160*200 cm fekvőfelület ágyneműtartós bonell rugós szerkezet liftes nyitási mód

hátpárnák 

A gyártó cég családi jellegű vállalkozás,manufakturális jelleggel gyártanak kárpitos

bútorokat. Nem tömegtermelésre vannak berendezkedve, céljuk, hogy a legjobb

minőséget biztosítsák egy normál áron. Mi teszi egyedivé a New York kárpitos

ágyneműtartós ágyat? Természetesen, hogy a gyártás ellenörzött körülmények között

folyik,kezdve az alapanyagok minőségétől a bevizsgált bevonóanyagig és a

választható szövetes ágyat aktív deréktámasz rendszerrel is lehet kérni. Az

ágynemütartó alap esetben kelléke az ágyaknak. Kiválóan megfelelnek franciaágy

használatra.

Termék fő jellemzői:

masszív terhelhető felületek hosszú élettartam 7 ergonómiai zóna AKTÍV

DERÉKTÁMASZ (ADT) rendszer beépítése az alvási szokásokhoz igazítva (opcionális)

egyszerű működés Óriási forma és szövetválaszték egyedi méretezés (korlátok között)

kiváló ár érték arány modern technológia és design 5 színben rendelhető dísztűzés

fekete,fehér,bézs,v. barna,barna tágas ágyneműtartó 3 színből álló színválaszték a

lábakhoz állandó fekhelyként ajánlott termék, csomagolva érkezik könnyen szerelhető

(csak a fejvég van külön) garancia 1 év 

Az AKTÍV DERÉKTÁMASZ (ADT) rendszer :

alvási szokásokhoz igazítható,egyénre gyártott belső rendszer testsúlyhoz kalibrált

kivitelezés a rendszer használata növeli a bútor élettartamát nagyfokú alátámasztás

az igényelt területeken(váll,hát,láb zóna) a rendszer csak terhelés hatására kezd

aktiválódni,alap esetben nem terheli a felhasznált

anyagokat(előfeszítés,nyújtás,préselés mellőzése) a rendszer minden esetben 13cm-es

és 10 cm-es 2,4 mm-es acél bonellrugós testbe van beépítve (szivacsos kivitelben az

ADT nem készíthető) 

A 7 ergonómiai réteg felépítése:

1. zörejmentesítő réteg2. acél rugós test3. Igény szerint AKTÍV DERÉKTÁMASZ

rendszer4. 700 gr/m2 hőkezelt tűsnemez5. nagy rugalmasságu PUR hab6. gyürődés

gátló flies vatta7. kiváló bevonóanygok

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
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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

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.
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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.
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