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Link do produktu: https://www.emimeble.pl/lozko-sosnowe-bergen-80x200-p-523.html

ŁÓŻKO SOSNOWE BERGEN 80X200
Cena

699,00 zł

Cena poprzednia

799,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

28 dni

Numer katalogowy

L 11

Producent

Emimeble

Materiał

Drewno sosnowe

Rozmiar

80x200

Kolor

Naturalny

Rodzaj

Pojedyńcze

Opis produktu
Cechy modelu:

Ekologiczne 100% naturalne drewno sosnowe;
Kolor naturalny
Grubość elementów 4cm;
Szerokość boków 15cm;
Listwa wzmacniająca + piąta i szósta noga;
Grubość Blatów 28mm
W komplecie mocny stelaż 20 listewek
Prosty, intuicyjny montaż;
Dopasowane do materaca 80x200;
Funkcjonalna forma i nowoczesny design;
Stabilne i mocne połączenie (system połączeń MoonLine);
bezpieczne zaokrąglone krawędzie;
Opis

Przedmiotem sprzedaży jest łóżko Bergen w kolorze Naturalny ze stelażem z listewek. Łóżko w stylu skandynawskim z
wysokim zagłówkiem, zapewniający właściwe podparcie poduszek.Prosta a zarazem masywna konstrukcja sprawdzi się w
każdym wnętrzu. Produkt wykonany jest w całości z drewna sosnowego i lakierowany ekologicznym lakierem.

Jako nie liczni do skręcenia naszego łóżko wykorzystujemy system montażu MoonLine . Gwarantuje to dużo większość
wytrzymałość w porównaniu do klasycznych połączeń śrubowych co wpływa na użytkowanie produktu.
Mebel jest transportowany w częściach do samodzielnego montażu. Montaż jest prosty a w zestawie znajdują się wszystkie
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potrzebne śruby i instrukcja.

Dokładne wymiary:
Długość zewnętrzna: 208 cm;
szerokość zewnętrzna: 88 cm;
długość wewnętrzna (długość materaca): 200 cm;
szerokość wewnętrzna (szerokość materaca): 80 cm;
grubość boków: 2,8 cm;
szerokość boków: 15 cm;
grubość nóg: 4cm
wysokość zagłówka: 80 cm;
wysokość czoła niskiego : 46 cm;
wysokość od podłoża do dna łóżka: 23 cm;
wysokość od podłoża do dna materaca: 28 cm;

Skład zestawu:
Rama łóżka Bergen 80x200;
stelaż 20 szt. listw ( o szerokości 6x2 cm połączonych taśmą tapicerską);
zestaw montażowy + kluczyk;
instrukcja montażu;
ubezpieczona paczka
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Złącze Moon Line M6-MOON LINE
Przeznaczone jest do montażu łóżek lub elementów mebli. System składa się z śruby WWI M6 podkładka Moon Line oraz
nakrętki M6 . Od strony listwy bocznej (niewidocznej) np łózka wierci się otwór ø 40 mm. Następnie za pomocą klucza
wygniatanego M6/13 mm, skręca się złącze w całość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Stelaż: Bez stelaża , Mocniejszy 20 listewek
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