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Fenyő ágyrács

Méretek

70cm: 15900 Ft

80cm: 17900 Ft

90cm: 19900 Ft

100cm: 22900 Ft

Részletes leírás:

* A fenyő ágybordák akciós árai, matrac vagy ágykeret vásárlása esetén érvényesek!

 

 

Ebben a kategóriában található minden nem rugalmas ágyrács, fenyő ágyrács, fenyő ágyborda, fenyő

deszka bordázat, amelyek a majdani matracunkat támasztják alá.

Az legjobb árfekvésű ágyrácsok között az ágybordák (deszka borda vagy bordasor) minden esetben a

magasabb, vagy a keményebb anyagszerkezetű matracok alá kerülnek. Ilyenek például a

vákuummatracok, a rugós matracok és a legtöbb emlékezőhab matrac is.A fenyő ágybordák 20mm

vastagságban készülnek, 100cm szélesség és az ennél szélesebb bordág 25mm

vastagok.Franciaágyakba 140cm és az e fölötti szélességeknél minden esetben 2db ágyborda kerül, így

a 160x200cm ágykeretbe 2db 80x200cm fenyő ágyborda lesz.Az ágybordák (deszka borda vagy

bordasor) alapanyaga fenyő és a deszkabordákat két vékony heveder köti össze egymással.Az

ágykeretben kiterített teljes mérete ca. 200cm, de tekintettel alakíthatóságára, rövidebb ágykeretekbe

is könnyen beigazítható.Kívánságra a termék bükk alapanyagból is elérhető a hosszabb élettartam és a

nagyobb stabilitás érdekében.
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Az ágybordák változatossága elsősorban a matracok fizikai tulajdonságaiból (flexibilitás) és a méreteiből

adódóan változhatnak, persze nagyban függ a felhasználó igényeitől is.

Tulajdonságait tekintve megkülönböztetünk deszka borda, duplasoros, rugalmas fix, rugalmas fej láb

emelős, motoros és moduláris ágyrácsokat.Az ágyrács és a matrac együttesen egy alvási rendszert

alkot, amit a megfelelő párosítással lehet tökéletesíteni.

Deszka bordaA 20cm-nél magasabb merevebb matracok alá való, ahol csak tartó szerepet töltenek be,

biztosítva a matrac megfelelő szellőzését. Itt a megfelelő komfortot csak maga a matrac fogja adni, az

alatta deszka borda semmilyen szerepet nem fog betölteni a formakövetést illetően.

Dupla sorosLatex tartóbakban elhelyezett lécek, melyeket 10cm-nél nem vastagabb, általában latex

matracoknál alkalmaznak, így a formakövetésről a duplasoros rács gondoskodik, a matrac csak komfort

rétegként szolgál.

Alaprugalmas fix, fej láb emelős és motorosA 12 és 20 cm közé eső flexibilis matracok kerülnek ilyen

típusú ágyrácsokra, biztosítva ezzel a megfelelő ergonómiai formakövetést és megnövelve a matrac

élettartamát. Itt még további kényelmi funciókat is igénybe vehetünk, ezzel maximalizálva a megfelelő

komfortot.

A matrac és ágyrács rendszereket nem szabad önhatalmúlag variálni. Egy magas, merev rugós

matracot fölösleges rugalmas ágyrácsra tenni, de például egy habmatrac fix deszka bordán is megállja

a helyét.
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