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Billerbeck Boxspring ágy

Méretek

90*200cm: 609900 Ft Akciós ár: 365900 Ft

140*200cm: 921900 Ft Akciós ár: 552900 Ft

160*200cm: 1011900 Ft Akciós ár: 606900 Ft

180*200cm: 1083900 Ft Akciós ár: 649900 Ft

Részletes leírás:

Billerbeck Boxspring

 

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 ágyszerkezet különböző

egymástól jól elkülöníthető egységekből áll, melynek része egy a szerkezetbe épített feszes bonell

rugózat, biztosítva a jó alátámasztást és rugalmasságot. 

Az boxspring szerkezet magassága 37 cm ( 16 cm magasságú láb esetén). Ehhez számolandó még

amatrac magassága. A lábak magassága igény szerint lehet alacsonyabb és fejvégnél görgőkkel is

rendelhető. AZ ágy nem felnyitható.

 

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.
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A honlapon megjelölt áraink a boxspring és a fejvég (lapos íves vagy lapos négyzetes) árát tartalmazza.

Az ár nem tartalmazza a matracot és a toppert.

 

Választható

szövetek:

o   Sand szövet 

o   Mexico/Yute szövet 

ágykeret kivitel: 

o   lapos

o íves

kárpit:

o   alap

o   egyedi (5% felár)

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)

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)
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A kép illusztáció.

Címkék

bonell rugó, Billerbeck, ágy, ágykeret, ágyváz, ágyneműtartós ágy, Boxsping, Boxspring Ágyak, Boxspring Ágy, Boxspring Akció, Boxspring, Boxspring

rendszer, Boxspring ágy ár, Boxspring méretek, billerbeck ágy, billerbeck boxspring, 
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