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Billerbeck Malaga ágy

Méretek

140*200cm: 1021900 Ft Akciós ár: 612900 Ft

160*200cm: 1111900 Ft Akciós ár: 666900 Ft

180*200cm: 1183900 Ft Akciós ár: 709900 Ft

Részletes leírás:

Billerbeck Malaga ágykeret

 

Megfelelően aludni elsősorban 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 megfelelô ágyszerkezet. Az ideálisnak mondott ágy a

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

meghatározó jelentőségű az egészséges alvás szempontjából.

Helytakarékos, mert nem igényel többlet helyet az ágyneműtartó felnyitásakor, és az állvány teljes

térfogata tárolóként használható.

  

A honlapon megjelölt áraink az ágy, a fejvég (lapos íves vagy lapos négyzetes ) valamint az ágyrács

árát tartalmazzák. Az ár nem tartalmazza a matrac és egyéb kiegészítők árát.

 

Választható fejvéggel, ágyráccsal és kárpittal.

Választható
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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: (árban nincs különbség köztük)

o   lapos

o   íves

 kárpit:

o   alap

o   egyedi (5% felár)

 díszvarrás:

o   varrás nélkül

o   7 varrással ( 5% felár)

 ágynyitás: (árban nincs különbség köztük)

o   oldalról nyíló (pillangó)

o   lábvégtől emelhető

 ágyrács:

o   az oldalról nyíló lehet:

o  lécborda (ez van benne az alapárban)

o  easy fix (az ágyrács árát külön hozzá adandó az ágy árához)

o  easy lux (az ágyrács árát külön hozzá adandó az ágy árához)

o  vario flex(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
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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)

 

 

A kép illusztáció.
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