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Modena függesztett ágyneműtartós ágy

Méretek

90*200cm: 449900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

140*200cm: 604900 Ft Akciós ár: 362900 Ft

160*200cm: 711900 Ft Akciós ár: 426900 Ft

180*200cm: 783900 Ft Akciós ár: 469900 Ft

Részletes leírás:

 

 

Modena tömör tölgyfa ágykeret igazi klasszikus stílusú tömör tölgyfa ágykeret. Csak függesztett

ágyneműtartóval rendelhető, különböző méretben és színben! Gázrugókkal is rendelhető + 10 000 Ft,

pácolás 20% felár. (Pácminták megtekinthetőek a Gigamatrac Róbert Károly körúti üzletben)

A Modena tölgyfa ágykeret fejvége kőrisfa betéttel készül. A fejvég tölgyfa betéttel is rendelhető! A

Modena ágykerethez tölgyfa ágyborda is rendelhető, amelynek ára: 29 900 Ft/tekercs.

A Modena ágykeret egy stabil, kemény ágy, a sarkaknál metrikus összehúzó csavarral van rögzítve.

Egyedi és köztes méret nem rendelhető!

 

 

A tölgyfáról
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Értékes, jól megmunkálható keményfa, csak gőzölés után hámozható jó. Keskeny szíjácsa sárgásfehér,

gesztje sárgásbarna. A legtöbb faj fáját kíméletesen kell szárítani, mert könnyen repedezik. Tartós ipari

fa, amiből egyaránt készítenek bútorokat, hordókat, parkettát, használják épület-, talp- és bányafának.

Csersavtartalma miatt biológiai ellenállóképessége is jó. A tölgyfa erezete sokak számára nagyon

kedvelt, jellegzetes tulajdonsága, hogy rendkívül jól ellenáll a korhadásnak. A tölgy nehéz, kemény,

egyenes állag, szerkezet, vastag, elegáns szín, a textúra és a gyönyörű, nagyon nagy mechanikai

szilárdság, kopásállóság, könnyű, száraz fa, fűrészelés és vágás.

Milyen ágyat vegyünk?

Hazánkban a legelterjedtebb fafajták az erdei fenyő, borovi fenyő, éger, bükk és a tölgy, helyenként

még találkozni nyír, nyár vagy kőris fával.Az ágykeret élettartama nagyban függ az alapanyagok

minőségétől, vastagságától és az oldallapok illesztésétől is. Ágykereteknél a fa keménysége,

kopásállósága és vastagsága nagyban hozzájárul az élettartamhoz. Fenyő ágyak tekintetében a 25-35

mm és keményfából a 20-22 mm-t meghaladó anyagvastagságok már kifejezetten tartósnak

bizonyulnak. Kifejezetten hosszú távlatokban gondolkodva elengedhetetlen a 25-40 mm közötti

keményfa anyagvastagság és ne feledkezzünk meg a nyikorgásmentes önzáró facsapolásról sem!

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

ágy, többféle bükk ágykeret és kiegészítők széles választékban kaphatók.

Erdei fenyő:Amennyiben rövid távra tervezünk és kedvezőbb árfekvésre törekszünk, úgy fenyőből

válasszunk ágykeretet. A fenyő alapanyag előnye a bárhol megtalálható széles termékválaszték, amivel

utóbb bővíthető hálószoba bútorválasztékunk, viszont hátránya, hogy igen puha, így elég sérülékeny és

fény hatására a natúr termékek idővel színeződnek.Borovi fenyő:Szilárdságát tekintve már szívósabb

alapanyag az erdei fenyőnél, viszont még mindig sérülékeny és a keményfák élettartamától továbbra is

messze alul marad.Éger:A fenyő fajták keménységét már felülmúlja, így már a félkemény fák osztályába

sorolható, viszont még messze menően sem éri el a bükk szívósságát, sajnos árban kedvezőtlenebb

annál, és az éger bútor választék sem kimagasló kis hazánkban, ezért nem beszélhetünk jó ár érték

arányról.Bükk:Az égerrel ellentétben a legnagyobb választék a bükköt illeti, jól megmunkálható és

felületkezelhető tulajdonságaival és nem utolsó sorban a tartósságával. Kiválóan ellenáll a felületi

sérülések kialakulásának. A bükkből készült bútorok mindenféleképpen a legjobb minőségű termékek

közé tartoznak. A keményfából készült ágykeretek már lehetővé teszik a kifejezetten pontos és tartós

illesztések kialakítását gyertyánfa csapolással .Tölgy:Felülete a bükknél egy kicsit még ellenállóbb és

erezetét tekintve struktúráltabb, ezért sokkal inkább varázsolhat hagyományos mintájú otthont a

felhasználójának. A magas árbeli különbsége szorítja még is háttérbe a bükkel

szemben.Kőris:Keménysége és árfekvése a tölggyel közel azonos, fehéres színű, jól megmunkálható és

felületkezelhető fafajta.
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