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Méretek

160*200cm: 158623 Ft Akciós ár: 124900 Ft

180*200cm: 171323 Ft Akciós ár: 134900 Ft

Részletes leírás:

Akciós Las Vegas ágyneműtartós kárpitos franciaágy

A gyártó cég családi jellegű vállalkozás,manufakturális jelleggel gyártunk 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.
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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 :

az 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
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