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Mrava fix 28 ágyrács

Méretek

80cm: 29900 Ft

90cm: 29900 Ft

100cm: 33900 Ft

140cm: 49900 Ft

Rövid leírás

Mrava fix 28 ágyrács feladata a rá kerülő matracok megtartása. A rugalmas ágyrácsok együtt

dolgoznak a matraccal, kiegészítik egymást. Fejemelős, fej-lábemelő és motoros funkciókkal tölthető

meg, fokozva ezzel az alváskomfortot. Latex- és lágy habok esetén kifejezetten javasolt a rugalmas,

léces ágyrács alkalmazása, a 18cm magmagasságú habmatracok alatt növeli a matrac élettartamát,

rugalmasabbá, komfortosabbá teszi a matracot. A 28db hat rétegben enyvezett nyírfa keresztlécekkel

ellátott ágyrács, deréktáji öt keresztlécén a keménység fokozatmentesen állítható. A tartóbakok a

keresztléceket rugalmasan tartják és minden irányba követik a lécek mozgását.

Részletes leírás:

Mrava fix 28 ágyrács-család fix kivitelű ágyrácsa minden olyan matrac alá megfelelő alátámasztást

nyújt, ahol ezt az alvási rendszer megköveteli. Latex- és lágyhabok esetén kifejezetten javasolt a

rugalmas, léces ágyrács alkalmazása. A 28db hatrétegben enyvezett nyírfa keresztlécekket ellátott

ágyrács, deréktáji öt keresztlécén a keménység fokozatmentesen állítható. Speciális tartóbakok a

keresztléceket rugalmasan tartják meg és minden irányba követik a lécek mozgását. A terméket bonell

rugós matrac alá nem javasoljuk.

Milyen ágyrácsot vegyünk?

Szeretnénk egy kicsit "rendbetenni" a matractartók körül kialakul kicsit homályos képet, mert

tapasztalatunk szerint a legtöbb Vásárló vagy Érdeklődő nincs egészen tisztában, hogy melyik matrac

alá, melyik ágyrácsot érdemes vagy kell alkalmazni.A matractartók különbözősége első sorban a
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matracmagasságokból és az alapanyagok sajátosságaiból adódnak, így a gyakorlatban egymástól eltérő

alvási rendszereket különböztethetünk meg:1., Deszka borda (ágyborda, ágydeszka)rugós matracok,

keményhab matracok vagy 20cm vagy ennél magasabb habmatracok

2., Rugalmas ágyrácsok (farugós ágyrácsok)Lágyhab matracok (latex, latex-kókusz, HR hab, Dunlopillo

Aerial, Aerial Senso), profilozott hideghab matracok (20cm alatt) és az összes hajlítható matrac 12cm

fölött.

3., Duplasoros ágyrácsok (latex tartóbakban) Demko, BioTextima, stb.)10cm-nél nem vastagabb,

általában latex, latex-kókusz matracokhoz alkalmazzák.

Címkék
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