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Swisstech Motoros Boxspring Ágy

Méretek

90*200cm: 1149900 Ft Akciós ár: 759900 Ft

160x200 cm: 1361900 Ft Akciós ár: 896900 Ft

180x200 cm: 1366900 Ft Akciós ár: 899900 Ft

Részletes leírás:

 

 

Swiss Tech MOTOROS ágyrendszer egy skandináv típusú boxspring ágy, amely Swiss Tech 3D

zsákrugós és Swiss Tech bonellrugós box rendszerrel az elérhető korszerű luxust hozza el hálószobájába

egy attraktív és modern design kiséretében. A két oldal külön-külön távirányító segítségével motorosan

állítható. A Swiss Tech Motoros Boxpsring ágy a hagyományos értékek felhasználásával ötvözi a

legmodernebb matracgyártási technológiákat bonellrugós és zsákrugós rendszerrel. A Swiss Tech

Motoros boxspring ágy, mint minden hagyományos boxspring ágyrendszer három nagyon fontos

elemből áll, amelyek dinamikus összjátéka, az egyes rendszerek terhelhetősége és teherviselő

képessége tökéletes rendszert alkot. A boxspring ágyak alapvetően a skandináv kultúra, Anglia és a

Benelux államok kedvelt ágyrendszerei voltak. Az évszázados tapasztalat, a kivételesen luxus

megjelenés és a semmihez nem fogható kényelem a boxspring alvási rendszereket Közép- és Kelet

Európában napjaink népszerű termékévé emelték. A Swiss Tech Motoros boxspring ágyon a fej és a láb

végek emelését szabályozhatjuk a megfelelő távirányító segítségével, így nagyon kényelmes lehet

olvasás, reggeli ágyas evés-ivásra, tévénézésre...Egy stílusos hálószobában könnyen megtalálhatjuk a

legmegfelelőbb színeket egy Swiss Tech boxspring ágy megjelenésében a többféle szövet és textilbőr

választékból.

 

A Roga Swiss Tech matrac és boxspring gyártó több, mint öt generációt átfogó családi vállalkozásból

nőtte ki magát és az 1982-es cégalapítás óta, neve egyet jelent a minőséggel, kényelemmel és
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precizitással. A fej és lábemelős kivitelben készülő Swiss Tech motoros boxspringek már túlmutatnak az

alvás komfortján és nem csupán az éjszakák, hanem a nappalok elmaradhatatlan bútorai között is

előkelő helyet foglalnak el. Fejvégtől függően a skandináv minimál stílustól a 18. századi

Franciaországot idéző hangulatú ágykombináció összeállítása is lehetséges. Az ágyrendszer személyre

szabottan állítható össze egyéni preferenciák szerint. Választható 105, 120 vagy 140 cm magas

fejvéggel, melyek igény szerint lehetnek az oldalakkal egy síkban végződő, illetve azon 10-10 cm-el

túlnyúlóak. A különböző steppelésnek, behúzásnak, keretezésnek köszönhetően mindenki megtalálhatja

az igazán hozzá illő darabot. A lábak L-alakú (7,5 cm) kivitelben vagy hasáblábként (12 cm)

igényelhetőek. A lábak színválasztéka segít a kárpittal megteremteni az összhangot, melyeket a textil

(muna) és textilbőrön (crush) kívül, akár plüss (amsterdam) huzattal is kérhetünk számtalan színben,

színárnyalatban. Ezek a rendszerek jellemzően csak annyi helyet foglalnak, amennyit a matrac igényel,

hiszen az alap is pontosan akkora, egyedül a fejvég méretével kell számolni. A pihentető alvás

feltételeinek és a gerincoszlop számára a lehető legprecízebb alátámasztás figyelembevételével

kialakított rendszer egy gyárilag több törésponton hajlítható rugós matracból és a Swiss Tech-től

megszokott felsőkategóriás (kárpitozott) 7 zónás zsákrugós matracból áll, amit a választható (memory,

latex, hrhab) 8cm-es mosható huzatos topper zár a felső komfortoldalon. Az egymástól függetlenül

mozgó tasakrugók képesek a test minden görbületét lekövetni és a zónásításnak köszönhetően deréknál

jobban alátámasztani, míg vállnál jobban beengedni. A zsákrugós rendszereket kérhetjük erősebb és

közepesen erős rugózattal, de lehetőség van a gyártó 7 zónás habrugós matracaival is megrendelni

ezeket a Boxspringeket, melyekkel újabb három különböző keménységű hideghabos kombinációból

választhatunk. A 160 vagy 180 cm-es rendszer két oldala külön-külön vezérelhető egy-egy infra

távirányító segítségével, amit az osztott toppernek köszönhetően a másik fél zavarása nélkül

üzemeltethetünk. Ameddig az alsó rugózat elnyeli a test súlyából adódó nyomást és valamelyest

tehermentesíti a zsákrugós rendszert, a felső zsákrugós impulse matrac gondoskodik a tökéletes

alátámasztásról, ezzel nem csak az ágy élettartama tud növekedni, de máshoz nem hasonlítható

kényelmet nyújt használója számára. A tíz év (értékcsökkenő) gyártói garancia pedig biztosítéka a

minőségnek, melyet a gyártó a több, mint 35 éves tapasztalatra alapozva határozott meg.

Milyen részekből is áll a Swiss Tech MOTOROS boxspring ágy és hogyan is áll össze az ágyrendszer az

Ön otthonában?

 

 

A SWISSTECH MOTOROS BOXSPRING FRANCIAÁGY TARTOZÉKAI:

 

-boxonként 4-4db "L" alakú láb ezüst színben

-kárpitozott boxspring doboz, emelőszerkezettel és motorral 

-Swiss Tech bonellrugós rendszer 

-Swiss Tech Impulse (Firm vagy Norm) zsákrugós rendszer 

-Memoryfoam, Latex, HR hideghab fedőmatrac 6 cm SwissTech 3D huzatban, hímezve

-kárpitozott fejvég elem 

-vezetékes vagy infra távirányító 
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A SwissTech fejvégek 90 cm magasságtól 140 cm-ig rendelhetőek.

Az alábbi típusokból lehet választani:

 

Linear fejvég

Frameline fejvég

Square fejvég

 

Címkék

ágybetét, matrac topper, alvási rendszer, akciós matrac, ágy, ágykeret, Boxspring Ágyak, Boxspring Ágy, Akciós Boxsping Ágy, Boxspring Akció, állítható

ágyrács, Swisstech Dinamic, Boxspring, Boxspring rendszer, Boxspring ágy ár, Boxspring méretek, swisstech, swisstech ágy, swisstech motoros ágy,

boxsapring ágy, swisstech boxsapring ágy, motoros boxsapring ágy, swisstech ágynerműtartós ágy, 
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