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Anton akciós bükk ágykeret

Méretek

80*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

90*200cm: 149900 Ft Akciós ár: 149900 Ft

140*200cm: 172900 Ft Akciós ár: 172900 Ft

160*200cm: 196900 Ft Akciós ár: 196900 Ft

180*200cm: 209900 Ft Akciós ár: 209900 Ft

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

Rövid leírás

Az Anton tömör bükk ágy, olyan tömörfa ágykeret, ahol azon vásárlóinknak is szeretnénk minőségi

bükkfa ággyal kedveskedni, ahol fontos a jó ár, az olcsó árfekvés. Anton ágykeretünk egy igazi akciós

ágy, ami mindenki számára elérhető. Az aztalosiparban sem léteznek csodák. Minden ágykeret

előállítási költsége alapanyagból és élőmunkából tevődik össze, így a kész ágykeretek árának e két

elemmel összhangban kell lennie. Vékonyabb -vagy nem asztalosipari minőségű- alapanyaggal, a

megmunkálás felületességével lehet ugyan előállítási költséget csökkenteni -ez viszont többnyire a

használati értékben jelentkezik. Biztos lehet benne, hogy az egyszerűbb fenyő ágykeretektől a saját
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gyártású bükk- és bio-bükk ágykeretekig nálunk minőségi tömör fa ágykereteket talál.

Részletes leírás:

FIGYELEM! Az ágykeretnek nem tartozéka az ágyrács vagy ágyborda, azokat külön kell megrendelni

hozzá!

Anton tömör bükk ágykeret. Natúr lakkozott kivitel. Végre egy igazi olcsó és akciós bükk ágy a

választékban. Anton akciós árak és minden méret egy helyen! Tömör bükkfa, 20mm vastag anyag,

szép forma. Anton tömör bükk ágykeret az egyik legnépszerűbb bükk ágy ma Magyarországon.

Tekintettel, hogy a bükk ágyak nem a legolcsóbbak, az Anton ágy mégis kivétel ezalól. Kifogástalan

kisipari minőség, töm9ör bükk alapanyag, lakkozott felület, szép megjelenés és nagyon kedvező ár. Ezt

kínálja Önnek az Anton bükk ágy.

Az Anton ágy a legolcsóbb bükk ágykeret az ágykeret választékban, Magyarországon nehéz ennél

olcsóbb tömör bükk ágyat kapni. Az Anton ágy minősége ettől függetlenül nagyon jó, az akciós árak

nem mennek a minőség és a kidolgozottság rovására. Az Anton ágykeret vastagsága és fekvő

magassága, a fejvég magassága is megfelel egy normális bükk ágy követelményeinek. hogy mégis

miért ennyire olcsó? Az Anton ágy akciós ára egy kialakult árversenynek köszönhető, emblematikus

módon az Anton ágy lett az a tömör bükk ágykeret, amelyikkel a matrac és ágykeret kereskedők

összecsaptak, ahol beindult az árverseny. Az Anton tömör bükk ággyal szerette volna minden matrac és

ágykeret kereskedő demonstrálni, hogy ő a legolcsóbb a városban, nála érdemes matracot és

ágykeretet is vásárolni és volt olyan időszak, amikor Anton ágykeretet gyártási költségen, termelői áron

is lehetett vásárolni. Az Anton bükk ágykeret ára mára valamelyest rendeződött, a kereskedők

megnyugodta és az Anton ágy ára is lassan visszakúszontt egy elfogadható árkategóriába, de még

mindig Magyarország egyik legolcsóbb bükk ágykerete az: Anton. Az Anton ágykeret akciós áron is

ugyanabban a minőségben készül, ugyanolyan precíz lakkozással és ugyanúgy 20 mm tömör bükk

felhasználásával. 

Anton bükk ágykeret külmérete a matrac méretéhez képest olyan +8cm. Ez annyit jelent, hogy pl. egy

160x200cm méretű Anton ágykeret teljes szélessége, külmérete 168cm, mélysége pedig ca. 208cm.

 

 Az ágykeret megadott mérete minden esetben a bele kerülő matrac érete!

 

Hogy az Anton ágy mégis mitől ennyire olcsó?

Az Anton tömör bükk ágy, ágykeret, a tömör bükk ágykeretek között valóban egy meglepően olcsó

ágykeret típus. Kedvező akciós árát annak köszönheti, hogy ott is szeretnénk minőségi tömör bükkfa

ágykerettel kedveskedni, ahol ezt a pénztárca esetleg éppen nem engedhetné meg. Magyarul nem egy

silány minőségű terméket szeretnénk jó színben feltűntetni, hanem egy valóban minőségi és tömör

bükk alapanyagból készülő ágyat kínálunk akciós, elérhető áron. Anton ágy ágykeret akció egy piaci

versenynek köszönheti akciós árát. Az Anton ágy lett az a bükk ágykeret, amelyet a legkedvezőbb áron

lehet ma Magyarországon megvásárolni. Történt ugyanis, hogy a válság beköszöntével a kereskedők

úgy próbálták meg magukhoz csalogatni a vásárlót, hogy egy-egy termék árát lejjebb vitték. A másik

kereskedő meg még lejjebb és így tovább. Az Anton ággyal pontosan ez történt, de voltak ilyen

emblematikus matracok is, amiknek az árának kedvező alakulása szintén a piaci versenyből indult ki.

Az Anton ágy akciós ára tehát mindenkinek jót tett, a kereskedőknek fel kelett ébredniük, a vásárlók

pedig sokkal olcsóbban, szinte mindig akciós áron juthatnak hozzá az Anton ágykerethez. Érdekes

módon az Anton ágykeret minősége a fogyasztói árak csökkenésével nem változott, a továbbra is
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20mm vastag tömör bükk alapanyagból készülő Anton ágy eredeti minőségében kapható a mai napig.

Az Anton ágykeret másik sikere -az akciós áron kívül-, hogy olyan egyszerű és szép formavilágott

hozott a magyar bükk ágykeretek közé, amely széles vásárlói réteg számára is befogadható. A

tetszetős, szép kidolgozású Anton bükk ágykeret tehát mindent elért a piacon, amit egy bükk ágykeret

csak elérhet: jó minőség, esztétikus megjelenés, szép kidolgozás, tömör fa alapanyag és olcsó, szinte

állandóan akciós ár.

 

Minden elemében tömör igazi bükkfa!

Klasszikus vonalvezetésű akciós Anton ágy esztétikus megjelenéssel!

A tájékozódás kedvéért néhány szóban összefoglalnánk Önnek a Magyarországon leggyakrabban

előforduló fafajtákat, amelyeket az asztalosipar ágykeret gyártásra használ.

Erdei fenyő:Amennyiben olcsó vagy rövidtávú ágykeret megoldást keresünk, vagy egyszerűen csak

szeretjük a fenyő csomós mintázatával készült ágyakat, éjjeli szekrényeket és kiegészítőket, úgy

mindenképpen fenyőből válasszunk ágykeretet is. A fenyő alapanyagból készült termkek előnye a

kedvezőbb árfekvés, a széles és bárhol megvásárolható kiegészítőválaszték.Hátrányok: tekintettel,

hogy u.n. puhafa, így könnyű a felületét megsérteni, hajlamos a benyomódásra és az ütődések is

maradandó nyomot hagynak. További hátrány -már amennyiben ez hátrány, hogy a natúr termékek a

lakk alatt fény hatására színeződnek, öregednek, ezért a nem egyidőben vett kiegészítők más-más színt

adhatnak.Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus csavarFenyő ágykereteink itt

megtekinthetők>Borovi fenyő:Tulajdonságai tekintve gyakorlatilag megegyezik az erdei fenyővel, annyi

különbséggel, hogy keményebb, az erdei fenyőnél egy fokkal szívósabb alapanyag, így az erdei

fenyőnél jobban ellenáll a mechanikai hatásoknak, de még mindig messze elmarad a

keményfáktól.Hátrányok: tekintettel, hogy u.n. puhafa, így könnyű a felületét megsérteni, hajlamos a

benyomódásra és az ütődések is maradandó nyomot hagynak. További hátrány -már amennyiben ez

hátrány, hogy a natúr termékek a lakk alatt fény hatására színeződnek, öregednek, ezért a nem

egyidőben vett kiegészítők más-más színt adhatnak.Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó

metrikus csavarÉger:A nyírfával közel megegyezően a félkeményfák osztályába tartozik, így egy kicsit

"erősebb", ellenállóbb, mint a fenyő bútorok. Sajnálatos módon Magyarországon az éger ágyak és

kiegészítőik árfekvése megközelíti, olykor átlépi a keményebb -pl. bükk- árszintjét, ezért csak ritkán

lehet szép és kedvező árfekvésű éger terméket találni.Hátrányok: minőségéhez képest magasabb

árfekvés, szerény típusválasztékIllesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus

csavarBükk:Keményfa területen talál a bükkfából készült termékek nyújtják a legnagyobb keményfa

termékválasztékot az országban. Homogén anyagszerkezetével és felületével az egyik legjobban

alakítható és felületkezelhető (pácolható) fafajták közé tartozik. Tartós, stabil rostszerkezet, alaktartó

és ellenáll a felületi sérüléseknek. Ár/érték arányban a bükkfából készült ágykeretek, éjjeliszekrények,

komódok és kiegészítőik mindenképpen a legjobb termékek közé tartoznak. A keményfából készült

ágykeretek lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést eredményező hagyományos fa csapolásokat,

emelyek csapjai többnyire gyertyánfából készülnek (évszázadok óta szerszámfa)Hátrányok: a puha és

félkemény fákhoz képest valamivel magasabb árfekvés, nem karakteres erezet.Illesztés: fésűs fém

akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa csapolás!Madeira, Antólia, Marbella,

Valencia, Castello, Prestige, Nido-Noche (bioágyak)Tölgy:Keménységét tekintve kicsivel a bükk fölött ál,

így a felületi sérülésekkel szemben a kőrisfa mellett a leg ellenállóbb fafajtánk. Határozott, struktúrált

erezetének/mintázatának köszönhetően a hagyományos mintázású fa felületű hálószobát hozhatja el

otthonunkba. Kimondottan hosszú élettartamú!Hátrányok: a tölgy határozott mintázata sokszor

nemtetszést válthat ki, árfekvését tekintve 20-25%-kal kerül többe, mint egy azonos bükk ágykeret

vagy kiegészítő.Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa

csapolás!Kőris:Keménységét és használati tulajdonságai tekintve a tölggyel közel azonos értéket mutat,

viszon fehér színű és homogén (szinte mintázat nélküli) anyagszerkezete nagyon jól alakítható

felületkezelést (pácolás, olajozás) tesz lehetővé.Hátrányok: kb. tölgy árfekvés, mintáját és színét sokan
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összetévesztik a fenyőével.Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti

önzáró fa csapolás!
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