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LETTI IMBOTTITI

STRUTTURA: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno.

IMBOTTITURA: Morbida in poliuretano espanso rivestito in vellutino accoppiato.

RIVESTIMENTO: Sfoderabile nella versione tessuto, ecopelle o pelle per tutti i letti ad esclusione del Gemma e Tip Tap. In questi due modelli solo il 

ring è sfoderabile mentre la testiera ha il rivestimento fi sso. 

FERRAMENTA: Aggancio alla base letto con angolari in metallo verniciati a polveri epossidiche e viti in acciaio. Il Pannello Square viene fornito con 

attaccaglie non regolabili. Non sono in dotazione i tasselli con relative viti o ganci.

PIEDI BED ONE: In metallo verniciato trasparente.

PIEDI CHRISTAL: A cipolla disponibili in tutte le tinte del rovere o del laccato opaco, oppure cilindrici in metallo.

PIEDI SPACE: Cromo lucido o verniciati bianchi.

PIEDI PLISSÉ: In plexiglass.

PIEDI EXTRA BED: In legno. Possibilità di avere il lato interno laccato opaco diverso dall’esterno, su richiesta cliente.

CONTENITORI

STRUTTURA: In pannelli di particelle di legno.

RIVESTIMENTO INTERNO: In supporto melaminico con fondo removibile.

FERRAMENTA: Rete a doghe in faggio multistrato completa di meccanismo alza rete in acciaio verniciato a polveri epossidiche e pistoni a gas. 

Per alcuni modelli è disponibile anche la rete totalmente sollevabile in orizzontale, con maggiorazione.

PEHMUSTETUT SÄNGYT

RAKENNE: Rengas ja päädyt on valmiste puupaneelista ja puukuitulevystä

PEHMUSTEET: Pehmusteet ovat pehmeätä polyuretaanivaahtoa, joka on verhoiltu sametilla.

VERHOILU: Sänkyjä on saatavan kangas, keinonahka tai nahkaverhoiltuna, verhoilut ovat irrotettavissa kaikissa sängyissä, paitsi Gemma ja Tip Tap sängyissä 

joissa sänkyjen päätylevyjen verhoilu on kiinteä ja vain sänkyjen renkaan verhoilu on irrotettavissa.

LAITTEISTO: Sänkyjen rungon kulmissa on rungon alaosassa teräksiset kulmalevyt kiinnitettynä teräsruuveilla, kulmalevyt ovat epoksijauheella pinnoitettu 

metallia. Neliö paneelit toimitetaan ei-säädettävillä kannattimilla. Seinä tulpat ja niihin liittyvät ruuvit tai koukut eivät sisälly standardi laitteiston armatuureihin.

BED ONE JALAT: Metallia lakattuna läpinäkyvällä lakalla.

CHRISTAL JALAT: Pyöreät muotoillut jalat on saatavilla kaikilla tammipuun viimeistely vaihtoehdolla viimeisteltynä ja mattalakattuna kaikilla lakkauksien 

värivaihtoehdoilla. Vaihtoehtoisesti on satavana sylinterimäiset metallijalat.

SPACE JALAT: Kiiltävät kromi tai valkoiseksi lakatut jalat.

PLISSÉ JALAT: Jalat ovat pleksilasista

EXTRA BED JALAT: Puuta. Asiakkaan pyynnöstä on mahdollisuus saada jalkojen sisäpuolelle eri lakkauksen viimeistelyn värisävy kuin jalkojen ulkopuolelle.

SÄILYTYSLAATIKKO

RAKENNE: Lastulevypaneelit.

SISÄINEN VIIMEISTELY: Melamiinia viimeisteltynä, irrotettava pohja.

LAITTEISTO: Runkorakenne on vaneria ja säleet ovat pyökkiä, nostomekanismin rakenne on epoksilakattua terästä ja siihen kuuluu kaasumännät.

Täysin nostettava runko vaakatasoasentoon on saatavissa tiettyihin malleihin lisämaksusta.
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