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Jáspis ágyneműtartós ágy

Méretek

90*200cm: 236900 Ft Akciós ár: 189900 Ft

140*200cm: 311900 Ft Akciós ár: 249900 Ft

160*200cm: 324900 Ft Akciós ár: 259900 Ft

180*200cm: 336900 Ft Akciós ár: 269900 Ft

Rövid leírás

Jáspis ívelt fejvégű fenyő beépített gázrugós ágyneműtartóval készülő tömör borovi fenyő ágykeret az

igazi megoldás ott, ahol a szépségnek, a helykihasználásnak és a tiszta fa valódi értékének kell

találkoznia. Földig érő ágyneműtartója szinte mindent elnyel és korlátlanul terhelhető. Igazán érdekessé

és különlegessé azonban a fejrészben helyet kapó bambuszbetétek teszik, amelyek a kiválasztott

pácszínre ugyanúgy pácolhatók, vagy akár a pácszín mellett natúr színben harmonikus kontrasztot alkot

az ágykeret többi részével. A földig érő beépített ágyneműtartó esetében, hasonlóan a Zafír

ágykeretünkhöz a fenéklemezek a padlón nyugszanak, így terhelhetősége szinte korlátlan. 

Részletes leírás:

Jáspis ívelt fejvégű fenyő beépített gázrugós ágyneműtartóval készülő tömör borovi fenyő ágy,

ágykeret az igazi ágykeret, megoldás ott, ahol a szépségnek, a helykihasználásnak és a tiszta fa valódi

értékének kell találkoznia. Igazán érdekessé és különlegessé azonban a fejrészben helyet kapó

bambuszbetétek teszik, amelyek a kiválasztott pácszanre ugyanúgy pácolhatók, vagy akár a pácszín

mellett natúr színben harmónikus kontrasztot alkot az ágykeret többi részével. A földig érő beépített

ágyneműtartó esetében, hasonlóan a Zafír vagy Opál ágykeretünkhöz a fenéklemezek a padlón

nyugszanak, így terhelhetősége szinte korlátlan. A feltűntetett árak az ágyvázon kívül tartalmazzák az

ágyrácsokat és a gázrugós szerkezetet is. Igazi masszív nyikorgásmentes fenyő ágyak és fenyőbútorok

a MatracGuru üzleteiben. Opál fenyő beépített gázrugós, ágyneműtartók, éjjeli szekrények és komódok

egy helyen a MatracGuru üzleteiben.

Az ágy igényes kidolgozásban és a kivételes vastagságban alakot öltő Jáspis ágyneműtartós fenyő

ágykeretnek talán minden szín jól áll, így a legtöbb hálószobakörnyezetbe beilleszthető, tapasztalataink
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alapján leginkább a dió, a cseresznye és a mogyoró színek a legkedveltebbek, de a kedvező akciós

árnak köszönhetően a natúr lakkozott termékek is igen népszerűek Vásárlóink körében. A feltűntetett

árak a natúr lakkozott kivitelre vonatkoznak.

 

CSAK NATÚR LAKKOZOTT KIVITELBEN RENDELHETŐ.

 

Az ágyak lapszerelt kivitelben szállíthatóak. Egyes fenyő ágyak rendelhetők alacsony illetve magas

lábvéggel is. A fenyő ágykeretekhez kérhető görgős fenyő ágyneműtartó. Egyes ágykeret típusok

kaphatók felnyitható gázrugós ágyneműtartós kivitelben. Fenyő ágyak felületkezelése: lakkozott,

pácolt, nyers (utólagos pácolás). A képeken esetlegesen látható matracok, párnák, és egyéb kiegészítők

nem részei az árnak. A feltüntetett méretek az ágyba való matrac méretét jelölik, az ágykeretek külső

méretei ettől kb. 5-12 cm-rel nagyobbak. A feltüntetett ágykeret árak az ÁFA -t tartalmazzák, és a

natúr lakkozott kivitelre vonatkoznak.

 

A fenyőfa felületkezelési lehetőségei lehetővé teszik, hogy akár konyhába, vagy fürdőszobába is

tervezhetünk már fenyő bútort. Munkalap olajjal kezelt fenyő bútor ellenáll a nedvességnek és a

párának. Bio olajainkkal, külön igényeket kiszolgálva nem csak a vizzáróságot, de a megfelelő

színhatásokat is el tudjuk érni, ezzel alkalmazkodva a lakás más színeihez is. Különböző pácolási

módokkal szintén bővíthető a fenyő bútor felhasználhatósága.

Természetes, harmonikus környezetben lakni ma már nem luxus. Főleg nem akkor, ha jól választunk.

Ebben a választásban szeretnénk segítségére lenni, és megmutatni mi is az a fenyőbútor. Ha

megkérdezzük, kinek mi jut eszébe erről a fogalomról, akkor ezerféle választ kaphatunk. Van, aki már

hallott róla, van, aki látott már, esetleg sejti hol készülnek a legjobb minőségűek és hol találhatóak a

legnagyobb fenyőerdők. Vannak, akiknek határozott elképzeléseik vannak róla, és vannak, akik

bizonytalanok. Végtelen a válaszok sora a válaszoló vérmérséklete, tapasztalata szerint. De valójában

miről is van itt szó? A fenyőbútor meghatározás nagyon általános. Túl nagy területet foglal magában,

nem határozza meg azokat az alkategóriákat, amelyek ezen az óriási területen belül még világosan

megkülönböztethetőek. A fenyőbútor kifejezés egy gyűjtőfogalom. Azt fejezi ki, hogy olyan bútor,

aminek elkészítéséhez fenyőfát használtak alapanyagként, fenyőfából gyártották. Viszont nem derül ki

belőle, hogy milyen stílusban gyártódott, milyen a felületkezelése, a színe, milyen minőséget és értéket

képvisel, stb. Ez legalább olyan általános gyűjtőfogalom, mintha azt mondanánk: Autót akarok venni.

De milyet? Trabantot, vagy Mercedest? Alsó-középkategóriást, vagy luxusautót? Elég, ha csak négy

kereke van, vagy legyen benne légkondi is? Ha nem tud dönteni, ha érdeklődik a téma iránt, vegye

igénybe szakember segítségét! Forduljon ahhoz, aki igazán ért az adott témához, aki a legnagyobb

választékot tudja nyújtani önnek. Ha szereti a természetes anyagok tiszta, meleg harmóniáját, ha

sokféle stílusirányzatból szeretne választani, a tartós, jó minőséget keresi, fontos önnek a kiszolgálás

minősége, és mindezért nem akar rengeteg pénzt kiadni, keressen fel bennünket! Várjuk

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 csavarBorovi

fenyő:Tulajdonságai tekintve gyakorlatilag megegyezik az erdei fenyővel, annyi különbséggel, hogy
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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 csavar

Minden fenyő ágy és fenyő ágykeret igényes kidolgozással készül. Fenyő bútor, olcsó fenyő ágy,

többféle fenyő ágykeret és kiegészítők széles választékban kaphatók.

Jáspis beépített ágyneműtartós gázrugós ágy, Jáspis ágykeret hatalmas, földig érő ágyneműtartóval a

legnépszerűbb a gázrugós ágyak között. A korlátlanul terhelhető felnyitható Jáspis fenyő ágy a

legkedveltebb az ágyneműtartós fenyő bútor világában.
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