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Botswana Biobükk ágykeret

Méretek

90*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

140*200cm: 304900 Ft Akciós ár: 182900 Ft

160*200cm: 311900 Ft Akciós ár: 186900 Ft

180*200cm: 333900 Ft Akciós ár: 199900 Ft

200*200cm: 366900 Ft Akciós ár: 219900 Ft

Részletes leírás:

Botswana 40mm-es tömör bükkfából készült BIO ágykeret. Teljesen fémmentes ágykeret, különleges fa

illesztéssel, narancsolajjal pácolva. Hogyan is lehetne röviden és tömören leírni, hogy milyen is a

Botswana bioágy keret? A válasz egyszerű: 90 kilógramm tömör igényesen válogatott bükkfa! Minden

ágyneműtartós bükk ágy és bükk ágykeret igényes kidolgozással készül. Bükk bútor, olcsó bükk ágy,

többféle bükk ágykeret és kiegészítők széles választékban kaphatók.

Nincs csavar, nincs fém, nincs károsanyag. Ez a bioágy.

Egyedi színben, egyedi méretben, ágyneműtartós kivitelben is rendelhető!

A bioágyak születése...

Az erdő fája. Egy fa későbbi minőségét, szilárdságát nagyban befolyásolja növekedésének helye. Minél

magasabban nő egy fa rostjai, annál erősebbek, ellenállóbbak lesznek. Az alacsony szinteken sok

csapadék mellet növekvő növények gyorsabban nőnek, azonban tulajdonságaikban nem érik utól a

hegyoldalban nőtt "társaikat".A rönkök útjai. A kivágott rönkök sokszor több ezer kilómétert "utaznak",

míg végső állomásukra az asztalosműhely udvarára megérkeznek. Rövid kültéri tárolás után a

fűrészüzemben a kíván vastagságra szeletelik, a vastagságnál minden esetben annyi ráhagyással, ami a

későbbi megmunkálás során a szerkezeti feszültségből adódó hajlások és a felületi megmunkálásból

adódó veszteségeket elbírja.Szárítás mesterfokon. A megfelelő vastagságúra fűrészelt rétegek gondos

hézagolással vízszintesen fektetve kerülnek a szárítókamrába, ahol a minőségi faanyagoknak megfelelő

nedvességtartalom 6-8% a megfelelő ütemben kialakulhat. A későbbi csavarodásokat, meghajlásokat

elkerülendő, ezután egy-másfél év pihentetés következik, hogy az esetlegesen előforduló
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anyagfeszültségek ne a kész termék alakját deformálják. Két százalékpont feletti nedvességtartalom-

eltérésnél az anyagok a megfelelő minőségben nem illeszthetők egymáshoz.

A formák világa.A megfelelő forma kialakításában az alkotói fantázián túl szükség van a sok éves

asztalosipari tapasztalatra, továbbá a vásárlóink felől jelzett minőségi és formai igények

meghallgatására, megértésére. Bioágyaink esztétikai kialakításánál az eddig felmerült kívánságokat

soroltuk főbb irányvonalakba. Ennek megfelelően formailag három fő csoport született: íves-

gömbölyded, határozott-sarkos, klasszikus-konzervatív.

A felület.A felületi kidolgozás, a megmunkálás pontossága és részletessége a külső megjelenés legfőbb

értékmutatója. A gondosan gyalult és több fázisban csiszolt felület együttesen alkotja a sima, selymes

tapintású fafelületet. Az élek kerekítései, az esztétikailag legmegfelelőbb rádiusz -ív- megformálása

gondos, előre megtervezett munka eredményeként jöhet csak létre.

Hagyományos csapolás.Bioágyaink gyártása során kerülünk minden fém alkatrészt, fontos szempont,

hogy ágykereteink elemei hagyományos csapolással illeszkedjenek egymáshoz. A kúpos csapok

alkalmazásának előnyeit hosszan ecsetelhetnénk, azonban most csak a legfontosabbakat emeljük ki:

könnyű össze- és szétszerelés, szoros záródás, nyikorgásmentes kapcsolat.

Vésések, bemarások.A felületek harmóniájának kialakításánál bizonyos ágykereteinknél bevéséseket,

bemarásokat alkalmazunk, ezzel is az összhangot erősítve az anyag, a forma, és az együttes

megjelenés között. Nem használunk fölösleges elemeket, túl díszített motívumokat; éppen csak amit a

felület megkíván.

Impregnálás és felületkezelés.A gyártás eddigi szakaszaiban csak környezetbarát eljárásokkal

találkoztunk, ezt a folyamatot természetesen a felület kezelésénél sem szeretnénk megszakítani.

Termékeinket növényi olajokból álló készítménnyel kezeljük (narancsolaj, stb...), amelyből az elkészült

felület magába szívja a szükséges mennyiséget, a többit puha pamutkendővel a felületről letöröljük. Az

eredmény: újlenyomat nélküli száraz felület, tartós és természetes favédelem és a fa természetes

erezetének kiemelkedése.

Az eredmény:bioágyak. Úgy gondoljuk, hogy az összes eddigi állomás nem volt hiába. Kihagyhattunk

volna bizonyos munkafázisokat, másokat pedig helyettesíthettünk volna gazdaságosabb, rövid távon

hasonló eredményt hozó megoldással, de nem tettük. Nem tettük, mert akkor már nem ezekkel az

ágyakkal találkozna üzletünkben.

Bioágyaink esetén is a minőség mellett tettünk hitet. A minőség és a valódi ár-érték arány mellett.

bioágy, ágykeret, bioágy akció, bükk, bükk ágykeret, facsapolás, különleges fa illesztéssel

Címkék
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