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Anton tömör bükk ágykeret világos cseresznye

Termékadatok:

Alapanyag: Tömör bükk

Külméret (szélesség): Belméret +90mm

Külméret (mélység): Belméret +75mm

Fejvég magassága: 790mm

Oldal magassága: 360mm

Anyagvastagság: 20mm

Méret (matracméret): 90*200cm

Matrac süllyedése: 12cm

Beépített ágyneműtartó: Nem

Illesztés típusa: Fésűs fém akasztó

Garancia: 1 év gyártói garancia

Szín: Világos cseresznye

Részletes leírás:

Anton világos cseresznye színre pácolt tömör bükk ágy az ágykeret között a legkedvezőbb árfekvésű

akciós tömör fa ágy, ágyváz. Az elegáns vonalvezetésű bükkfa ágykeret 90*200, 140*200, 160*200 és

180*200 alap franciaágy méretben rendelhető.

   Anton ágykeret kiegészítők: éjjeli szekrény, bükk ágyneműtartó

Az Anton ágykeret 160mm magas oldaleleme 12cm-es matracsüllyedést tesz lehetővé, így a

dupla-soros ágyrács rendszer kivételével minden matractípus esetén megfelel.

Anton ágykeret a tömör bükk alapanyagának és az igényes kidolgozásának köszönhetően az egyik

legnépszerűbb tömör bükk ágykeret a magyar piacon.

Anton bükk ágykeret lapra szerelve érkezik meg az Ön otthonába, összeszerelése gyakorlat nélkül is ca.

5 percet vesz igénybe és semmilyen szerszámot nem igényel, hiszen az elemeket csak össze kell

akasztani egymással.
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Minden standard méretű ágyrácsot és ágybordát bele lehet helyezni

Anton ágykeretek 140cm és ennél nagyobb méretek esetében u.n. középosztóval (közép láb) vannak

ellátva a nagyobb stabilitás és a hosszú élettartam érdekében.

Tekintettel a kis szériás asztalosipari minőségi gyártásra a szállítási határidő ca. 4-6 hét.

Az ár nem tartalmazza a matracot és az ágyrácsot.

   Mekkora legyen az ágy?

Az ágynak legalább 15 cm-rel hosszabbnak kell lennie a tulajdonosa magasságánál. A kétszemélyes

ágynak legalább 140 cm szélesnek, az egy személyesnek pedig minimum 90 cm szélesnek kell lennie

ahhoz, hogy elég hely legyen a pozíció váltásra anélkül, hogy alvótársunkat megzavarnánk. A

tapasztalat szerint az ágyunk legyen a lehető legnagyobb úgy, hogy hálószobánkban még kényelmesen

körbe tudjuk járni.

   Merre nézzen az ágy?

Hogy milyen égtáj felé fordítjuk fejünket már rég óra megosztja a szakmát. Charles Dickens például

mindig úgy aludt, hogy a feje északi irányban volt, még akkor is, ha ezért az egész szobát át kellett

rendeznie. Mások szerint az északi irány nem tesz jót, hanem inkább kelet felé fordított fejjel kell aludni,

a feng shui pedig személyre szabottan javasolja az ágy elhelyezését. A kínaiak szerint a jobb oldalunkon

fekve, kissé behajlított lábbal a legjobb aludni, úgy, hogy a behajlított jobb karunk a párna előtt legyen,

bal karunk pedig a bal combunkon helyezkedjen el, mert ebben a testhelyzetben a legjobb a

vérkeringés.

Az Anton tömör bükk ágykeret házhoz szállítása országosan ingyenes!

  Címkék: Ágy, ágykeret, bükk ágy, bükk ágykeret, Anton ágykeret, franciaágy

   Egyszerű ágykeret rendelés

   Ingyenes országos házhoz szállítás

    Rengetek "kapcsolódó" ajándék

    Versenyképes kedvezmények

    Hatalmas ágykeret- és termékválaszték

    Matracposta. Webáruház. Kényelem.
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