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Fenyő ágydeszka 100*200cm

Méretek

100cm: 22900 Ft

Rövid leírás

Az 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. 100x200cm méretű ágybordáink 20mm vastag fenyő

alapanyagból készülnek, finom megmunkálás és kerekített szélek jellemzik. Az ágydeszkák egyes léceit

egy-egy vékony heveder fogja össze, feszesen kiterítve az ágy belsejében kiadják a kívánt ca. 2m

hosszúságot. Fontos! 140cm szélességű vagy ennél szélesebb ágyak esetén minden esetben 2db

ágydeszka kell! 

Részletes leírás:

Milyen matrac alá való a deszka borda (ágyborda, ágydeszka)?

rugós matracok, keményhab matracok vagy 20cm vagy ennél magasabb habmatracok Info: ezekben a

rendszerekben a komfortot, a formakövetést és a dinamikus mozgásokból (pl. forgolódás) keletkező

energiákat teljes mértékben a matrac fogja viselni, az alóbb rétegek számára itt semmilyen szerep nem

jut. Az 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. 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. 
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Hogy milyen típusú és melyik fajta ágyrácsot érdemes vagy kell venni a matrachoz, azt az ágyrács és

matrac összeférhetősége, a matrac alapanyaga, vastagsága határozza meg. Sokszor az olcsó,

legegyszerűbb akciós fenyő ágyrács is megfelelő lehet a matrachoz, egyes matrac típusoknál azonban

nem érdemes spórolni, mert a matrac magassága, alapanyaga szinte megköveteli, hogy sűrű

keresztléces farugós ágyrács legyen alatta. Az olcsó és általában nagyon kedvező akciós áron kapható

fenyő ágydeszkák manapság már a legtöbb matrachoz megfelelnek, így kivétel nélkül használhatók az

összes bonell rugós matracok, zsákrugós matracok, vákuummatracok és minden, 20cm vagy annál

vastagabb habmatrac esetében. Sűrű keresztléces farugós ágyrácsok -általában 24, 26, 28 íves

keresztlécekkel ellátott ágyrácsok- ott lehetnek hasznosak, ahol a matrac magassága nem éri el a

18-20cm-t és a matrac alapanyaga lágy habokból áll. Ilyen pl. az összes latex matrac, a Dunlopillo

lágyhab matracai (Aerial, Aerial Senso), a latex kókusz matracok és az alacsony magasságú

emlékezőhab matracok. Ezekben az esetekben a formakövetést segíti a rugalmas ágyrács, deréktájon a

keménység egyénileg állítható és a rugóknak köszönhetően tehermentesül a matrac, így hosszabb,

megnövekedett élettartam várható. A sűrű farugós, rugalmas keresztlécekkel ellátott ágyrács típusok

másik nagy felhasználási, alkalmazási területe, amikor az ágyat funkcióval szeretnénk kiegészíteni és

fejemelős, fej-lábemelős vagy motoros ágyrácsot vásárolunk. Ezek a kiegészítő funkciói az ágyrácsnak

nagyon hasznosak, kényelmes pihenő funkvió alakítható ki. Nagyon fontos, hogy az állítható

ágyrácsokhoz olyan matracot vegyünk, ami szintén hajlítható, lágy és rugalmas, különben nem fogjuk

tudni az ágyrács funkcióit használni, mivel a túl kemény matrac nem igazodik majd az ágyrács íveihez.

Amennyiben a kiválasztott matrac esetében elbizonytalanodik, hogy milyen ágyrácsot is vásároljon

hozzá, úgy keresse a Matrac Vásárlás ügyfélszolgálatát valamelyik elérhetőségünkön és készséggel

segítünk Önnek a legmegfelelőbb matrac és ágyrács szett kiválasztásában, vagy segítünk, hogy a

kiválasztott matrachoz melyik ágyrács illene a legjobban.

Címkék
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