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EmeletesÃ¡gy, dÃ¶ntÃ¶tt lÃ©trÃ¡s - 90x200
99.500 Forint
2x 90 x 200 cm-es fekvÅ‘felÃ¼letÅ± (matracmÃ©retÅ±), kÃ©tszer egyszemÃ©lyes, Ã¡gyrÃ¡csos,
masszÃ-v, emeletesÃ¡gy. 2 db Ã¡gyrÃ¡ccsal, fÃ¼ggÅ‘leges lÃ©trÃ¡val, leesÃ©sgÃ¡tlÃ³val. (Az Ã¡r nem
tartalmaz matracot, az Ã¡gynemÅ±tartÃ³k kedvezmÃ©nyes Ã¡ron rendelhetÅ‘k a termÃ©kkel.)
TovÃ¡bbi mÃ©retek:
A fenti Ã¡gy alatti magassÃ¡g: 150 cm, teljes magassÃ¡ga: 190 cm (dupla-soros korlÃ¡ttal: 200 cm).
A termÃ©k kÃ¼lsÅ‘ mÃ©retei: kb. 210x99 cm. A lÃ©tra kb. 22 cm-t ugrik ki az Ã¡gy alapterÃ¼letÃ©nek
sÃ-kjÃ¡bÃ³l.
RendelÃ©s elÅ‘tt kÃ©rjÃ¼k feltÃ©tlenÃ¼l ellenÅ‘rizze, hogy az emeletes Ã¡gy Ã¶sszeszerelÃ©sÃ©re is
van-e elegendÅ‘ hely az adott terÃ¼leten! > SzerelÃ©si mÃ©retek, helyszÃ¼ksÃ©glet
A fentiektÅ‘l eltÃ©rÅ‘, egyedi mÃ©retben vagy kivitelben is kÃ©rhetÅ‘! IgÃ©ny esetÃ©n Å±rlapunk
egyszerÅ± kitÃ¶ltÃ©sÃ©vel kÃ©rhet rÃ¡ egyedi Ã¡rajÃ¡nlatot.
Anyaga (Ã¡gyszerkezet, leesÃ©s-gÃ¡tlÃ³ Ã©s lÃ©tra): borovifenyÅ‘,
minÅ‘sÃ©gÅ± faanyagbÃ³l; Ã¡gyrÃ¡cs: lucfenyÅ‘.
Az Ã¡gy Ã©s a lÃ©tra csapolÃ¡ssal + csavarozÃ¡ssal kÃ©szÃ¼l.

mÅ±szÃ¡rÃ-tott,

asztalos

Kivitel: NatÃºr (csiszolt, kezeletlen) vagy felÃ¼letkezelt (vÃ¡laszthatÃ³ opciÃ³).
Figyelem! Az Ã¡gyrÃ¡csokat minden esetben natÃºr, kezeletlen kivitelben hagyjuk a matrac optimÃ¡lis
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szellÅ‘zÃ©sÃ©nek biztosÃ-tÃ¡sa vÃ©gett!
KÃ©rhetÅ‘ felÃ¼letkezelÃ©s:
- VÃ-zbÃ¡zisÃº vastaglazÃºr-festÃ©kkel (oldÃ³szer-mentes, 2. kategÃ³riÃ¡jÃº szÃ-nmintÃ¡ink szerinti
szÃ-nben);
IgÃ©ny szerint akÃ¡r eltÃ©rÅ‘ szÃ-nÅ± leesÃ©s-gÃ¡tlÃ³val (+1 vagy 2 szÃ-nben);
- FehÃ©r fedÅ‘festÃ©kkel (oldÃ³szer-mentes, fedÅ‘ fehÃ©r szÃ-n);
- LakkozÃ¡s vÃ-zbÃ¡zisÃº, oldÃ³szer-mentes lakkal.
LeesÃ©s-gÃ¡tlÃ³k:
- Szimpla soros lÃ©c korlÃ¡t. MagassÃ¡ga a fekvÅ‘felÃ¼let (Ã¡gyrÃ¡cs) tetejÃ©tÅ‘l: kb. 35 cm.
- Gyermek hasznÃ¡lÃ³ vagy vÃ©konyabb tÃ-pusÃº (kb. 8-12 cm vastagsÃ¡gÃº) matrac hasznÃ¡lata esetÃ©n
ajÃ¡nlott: dupla-soros leesÃ©sgÃ¡tlÃ³ (opcionÃ¡lisan vÃ¡laszthatÃ³). MagassÃ¡ga a fekvÅ‘felÃ¼let
(Ã¡gyrÃ¡cs) tetejÃ©tÅ‘l: kb. 45 cm. Dupla-soros korlÃ¡t esetÃ©n a galÃ©riaÃ¡gy teljes magassÃ¡ga kb. 200
cm. Az alsÃ³- Ã©s/vagy felsÅ‘ leesÃ©s gÃ¡tlÃ³ egyarÃ¡nt kÃ©rhetÅ‘ dupla sorosra.
LÃ©tra, Ã¡gynemÅ±tartÃ³k:
A lÃ©tra tetszÅ‘legesen szerelhetÅ‘ a hosszanti jobb vagy bal oldalra egyarÃ¡nt.
Az emeletes Ã¡gy dÃ¶ntÃ¶tt lÃ©trÃ¡val kÃ©szÃ¼l; Ã-gy a hosszanti frontoldalon 150*90-es, oldalrÃ³l pedig
90*50-es Ã¡gynemÅ±tartÃ³ fiÃ³k helyezhetÅ‘ el alÃ¡. Az Ã¡gynemÅ±tartÃ³ fiÃ³kok nem tartozÃ©kai az
alapÃ¡rÃº termÃ©knek! MegrendelÃ©sÃ¼k az emeletes Ã¡ggyal egyÃ¼tt kedvezmÃ©nyes Ã¡ron
lehetsÃ©ges. (A fiÃ³kok Ã¶nmagukban, az Ã¡gy nÃ©lkÃ¼l normÃ¡l Ã¡rukon rendelhetÅ‘k meg.)
Az Ã¡gynemÅ± tartÃ³ fiÃ³kok minden esetben tÃ¶mÃ¶rfa (borovifenyÅ‘) fronttal kerÃ¼lnek kivitelezÃ©sre.
Amennyiben a fiÃ³kokat felÃ¼letkezelt (lakkozott vagy festett) emeletes Ã¡gyhoz rendelik, azt az Ã¡ggyal
megegyezÅ‘ felÃ¼letkezelÃ©ssel Ã©s szÃ-nben adjuk Ã¡t, felÃ¡r nÃ©lkÃ¼l!
A fiÃ³kok Ã¶nÃ¡llÃ³, gÃ¶rgÅ‘s darabok, igÃ©ny esetÃ©n akÃ¡r az Ã¡gytÃ³l kÃ¼lÃ¶n is hasznÃ¡lhatÃ³k. (A
fiÃ³kok az emeletesÃ¡ggyal egyÃ¼tt kedvezmÃ©nyes Ã¡ron, Ã¶nmagukban, az Ã¡gy nÃ©lkÃ¼l normÃ¡l
Ã¡ron rendelhetÅ‘k meg.)
A fiÃ³kok teljes magassÃ¡ga: kb. 25 cm. MÃ©retÃ¼k teljes, az emeletes Ã¡gyhoz igazodik (kb. 150*90 Ã©s
90*50 cm).
A galÃ©riaÃ¡gy masszÃ-v, Ã¶ntartÃ³ szerkezetÅ±, sajÃ¡t lÃ¡bakon Ã¡ll, de falhoz rÃ¶gzÃ-tÃ©ssel tovÃ¡bb
nÃ¶velhetÅ‘ stabilitÃ¡sa. (HelyszÃ-ni szerelÃ©sÃ¼nk sorÃ¡n ezt automatikusan elvÃ©gezzÃ¼k.)
Ã•tadÃ¡s: kiszÃ¡llÃ-tÃ¡ssal, szakszerÅ± helyszÃ-ni Ã¶sszeszerelÃ©ssel
Ezt a termÃ©ket csak kiszÃ¡llÃ-tÃ¡ssal Ã©s szakszerÅ± helyszÃ-ni Ã¶sszeszerelÃ©ssel adjuk Ã¡t.
(Ã–sszeszerelÃ©si ÃºtmutatÃ³t nem tudunk rÃ³la mellÃ©kelni.) Az Ã¡ltalunk tÃ¶rtÃ©nÅ‘
Ã¶sszeszerelÃ©s szÃ¼ksÃ©gessÃ©gÃ©rÅ‘l honlapunkon, itt talÃ¡l rÃ©szletesebb informÃ¡ciÃ³t.
KiszÃ¡llÃ-tÃ¡si dÃ-jainkat itt tekintheti meg.
A termÃ©k rendeltetÃ©se: 1 + 1 szemÃ©lyes emeletes Ã¡gy. FelnÅ‘tt Ã©s gyermek hasznÃ¡latra mindkÃ©t
fekvÅ‘felÃ¼lete egyarÃ¡nt alkalmas.
Az eladÃ³rÃ³l

VÃ¡sÃ¡rlÃ³i vÃ©lemÃ©nyek: MÃ©g senki sem nyilvÃ¡nÃ-tott vÃ©lemÃ©nyt errÅ‘l a termÃ©krÅ‘l.
KÃ©rjÃ¼k, jelentkezzen be Ã©s Ã-rja meg a vÃ©lemÃ©nyÃ©t.
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