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Anton ágyneműtartós bükk ágykeret

Méretek

90*200cm: 239900 Ft

140*200cm: 332900 Ft

160*200cm: 346900 Ft

180*200cm: 359900 Ft

Részletes leírás:

Anton Tömör bükk ágykeret

 Függesztett ágyneműtartóval!

Miért az Anton? Bükkfa ágyneműtartós ágykeretben ár-érték arány szempontjából a legjobb választás

az Anton. Aki a masszív ágykereteket szereti és hosszútávon gondolkodik facsapolásos kivitelezésben is

rendelhető többféle színben, felár ellenében. Pácmintáinkat megtekintheti az üzleteinkben.

Anton tömör bükk ágy, ágykeret. Igazi klasszikus stílusú tömör bükkfa ágykeret. Ágyneműtartóval is

rendelhető, akár különböző méretekben és színekben is kapható! Pácolás 15% felár. (az ár nem

tartalmazza a képen látható matracokat és ágyrácsokat!)

Ágykereteink minőségi, tömör bükkfából készülnek. A bükkfa (Fagus) leginkább domb és hegyvidéken

előforduló, világos színű, homogén felületű fafajta. Európa egyik legkeresettebb haszonfája.

Sokféleképpen hasznosítható, jól alakítható keményfa. Minden szerszámmal jól megmunkálható,

gőzöléssel jól hajlítható ezért a hajlított bútorok gyártásának legfontosabb alapanyaga.

A bükkfa az európai bútorgyártásban az egyik legelterjedtebb keményfa-fajta. Keménységének,

alakíthatóságának köszönhetően a legnépszerűbb keményfa-fajta hazánkban. Csomó mentes, megfelelő

szárítás után kifejezetten alaktartó. Homogén anyagszerkezete, továbbá világos alapszíne tökéletes
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alapot képez a különféle színárnyalatok megvalósításához a fehértől kezdve, az öreg cseresznyén át az

ébenfeketéig.

Az ágykeret ára függesztett ágyneműtartós kivitelre érvényes natúr lakkozott színben és csak

matracvásárlással együtt érvényes! A számtalan színválasztéknak köszönhetően mindenki

megtalálhatja az elképzelésének megfelelő ágykeretet.

 

Milyen ágyat vegyünk?

Hazánkban a legelterjedtebb fafajták az erdei fenyő, borovi fenyő, éger, bükk és a tölgy, helyenként

még találkozni nyír, nyár vagy kőris fával.Az ágykeret élettartama nagyban függ az alapanyagok

minőségétől, vastagságától és az oldallapok csapolásától is. Minél vastagabb az alapanyag és minél

természetesebb a csapolás, annál inkább fog nőni az ágy élettartama. Fenyő ágyak tekintetében a

25-35 mm és keményfából a 20-22 mm-t meghaladó anyagvastagságok már kifejezetten tartósnak

bizonyulnak. Kifejezetten hosszú távlatokban gondolkodva elengedhetetlen a 25-40 mm közötti

keményfa anyagvastagság és ne feledkezzünk meg a nyikorgásmentes önzáró facsapolásról sem!

Erdei fenyő:Amennyiben rövid távra tervezünk és kedvezőbb árfekvésre törekszünk, úgy fenyőből

válasszunk ágykeretet. A fenyő alapanyag előnye a bárhol megtalálható széles termékválaszték, amivel

utóbb bővíthető hálószoba bútorválasztékunk, viszont hátránya, hogy igen puha, így elég sérülékeny és

fény hatására a natúr termékek idővel színeződnek.Borovi fenyő:Szilárdságát tekintve már szívósabb

alapanyag az erdei fenyőnél, viszont még mindig sérülékeny és a keményfák élettartamától továbbra is

messze alul marad.Éger:A fenyő fajták keménységét már felülmúlja, így már a félkemény fák osztályába

sorolható, viszont még messze menően sem éri el a bükk szívósságát, sajnos árban kedvezőtlenebb

annál, és az éger bútor választék sem kimagasló kis hazánkban, ezért nem beszélhetünk jó ár érték

arányról.Bükk:Az égerrel ellentétben a legnagyobb választék a bükköt illeti, jól megmunkálható és

felületkezelhető tulajdonságaival és nem utolsó sorban a tartósságával. Kiválóan ellenáll a felületi

sérülések kialakulásának. A bükkből készült bútorok mindenféleképpen a legjobb minőségű termékek

közé tartoznak. A keményfából készült ágykeretek már lehetővé teszik a kifejezetten pontos és tartós

illesztések kialakítását gyertyánfa csapolással .Tölgy:Felülete a bükknél egy kicsit még ellenállóbb és

erezetét tekintve struktúráltabb, ezért sokkal inkább varázsolhat hagyományos mintájú otthont a

felhasználójának. A magas árbeli különbsége szorítja még is háttérbe a bükkel

szemben.Kőris:Keménysége és árfekvése a tölggyel közel azonos, fehéres színű, jól megmunkálható és

felületkezelő fafajta.

Az ágykereteink csapolása többféle lehet, fésűs fémakasztó és elemösszehúzó metrikus csavar, melyet

minden fafajtához alkalmazhatunk. Keményfa alapanyagainkhoz pedig gyertyánfa csapolást is

használhatunk, amellyel klasszisokkal megnövelhetjük ágykeretünk élettartamát.

 

A kép illusztráció!
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