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Billerbeck BED ágykeret 3 vagy 4 fiókkal

Méretek

140*200cm: 1088900 Ft Akciós ár: 652900 Ft

160*200cm: 1178900 Ft Akciós ár: 706900 Ft

180*200cm: 1249900 Ft Akciós ár: 749900 Ft

Részletes leírás:

Billerbeck BED ágykeret

 

Megfelelően aludni elsôősorban a gerincoszlop helyes fekvését jelenti. Ez rendkívül fontos a fekvő test

szempontjából, mivel az alvás során csak egy kellően alátámasztott fekvőfelületen tud a gerinc és a

hátizomzat kielégítôen ellazulni. Az egészséges alvás megteremtése különféle összetevőkön alapul. Bár

a matrac a legfontosabb, nagyon fontos a megfelelő ágyszerkezet. Az ideálisnak mondott ágy a

megfelelő ágykeretből, farugós ágyrácsból és matracból áll. Ezen komponensek megfelelő összhangja

meghatározó jelentőségű az egészséges alvás szempontjából.

Fiókos ágyneműtartós megoldással készült. 3 fiókos (egy a lábvégnél lévő fiók, és egy-egy oldalfiók)

vagy 4 fiókos (oldalanként 2-2 fiók) változatban rendelhetőek.

 

KÜLÖN RENDELHETŐ HOZZÁ:

A választékból bármelyik matrac külön rendelhető hozzá, nem az ágy tartozéka.

Bármilyen fejvéggel rendelhető.

Az árak billerbeck szövettel értendők, választható szövettel +30% felárral rendelhetőek.

A honlapon megjelölt áraink 4 fiókkal, lapos négyzetes fejvéggel értendők. Az ár tartalmazza az ágy, a
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fejvég valamint az ágyrács árát, nem tartalmazza a matrac és egyéb kiegészítők árát.

 

Választható fejvéggel, ágyráccsal és kárpittal.

Választható

szövetek:

o   Sand szövet választható: 140x200 cm, 160x200 cm és 180x200 cm méretben

o   Mexico/Yute szövet választható : 140x200 cm, 160x200 cm és 180x200 cm méretben

ágykeret kivitel: 

o   lapos

kárpit:

o   alap

o   egyedi (5% felár)

ágyrács:

o  rögzített lécborda (ez van benne az alapárban)

o  hevederes ágyráccsal (az ágyrács árát külön hozzá adandó az ágy árához)

o  teli platóval (az ágyrács árát külön hozzá adandó az ágy árához)

láb:       (árban nincs különbség köztük)

o   5,5 cm

o   9,5 cm

o   16 cm kocka

 Láb színe:  (árban nincs különbség köztük)

o   wenge

o   natúr bükk

o   dió

o   cseresznye

 Fejvégek:

o   Lapos íves (tartalmazza az alapár)
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o   Lapos négyzetes (tartalmazza az alap ár)

o   Dobozos párna (cserélhető párnákkal)  (alap áron felüli költsége van)

o   Dobozos csíkos (cserélhető felső panellel)  (alap áron felüli költsége van)

o   Dobozos kockás (cserélhető felső panellel) (alap áron felüli költsége van)

Fiókszám: 

 o 3 vagy 4 fiókkal (a honlapon megjelölt árak a 4 fiókos verzióra vonatkoznak)

 

A kép illusztáció.

Címkék

Billerbeck, ágy, ágykeret, ágyváz, Beépített ágyneműtartó, ágyneműtartós ágy, billerbeck bed, ágykeret fiókkal, ágykeret 3 vagy 4 fiókkal, billerbeck bed

ágykeret, billerbeck bed fiókkal, billerbeck bed 3 vagy 4 fiókkal, 
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