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Link do produktu: http://valor-meble.pl/lozko-rozsuwane-jasio-premium-p-7391.html

Łóżko rozsuwane - Jasio
PREMIUM
Cena

1 309,00 zł

Cena poprzednia

1 409,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

VAL8

Opis produktu

*

JASIO PREMIUM

*

?ó?ko mo?e mie? dowolny wymiar w zakresie:
- d?ugo?? od 130 do 200 cm
- szeroko?? od 70 do 90 cm
?ó?ka zamawia si? podaj?c powierzchni? spania.
Najwy?szej jako?ci drewniane ?ó?ko dzieci?ce, wykonane w 100% z drewna sosnowego Premium.
Dzi?ki u?yciu doskonale wysuszonego drewna pozbawionego s?ków i ?ywicy, ?ó?ko utrzymuje pi?kny wygl?d przez lata.
Jednym z walorów naszych ?ó?ek jest równie? mobilna barierka zabezpieczaj?ca dzieci w czasie snu.
Do malowania u?yto farby Hydrohelio, nietoksycznej, antyalergicznej i w 100 % bezpiecznej dla Ciebie
i Twojego dziecka!
Masywny , g?sty , drewniany stela? zapewnia stabilizacj? i bezpiecze?stwo. Solidna drewniana konstrukcja o wysokiej wytrzyma?o?ci do
150 kg nacisku statycznego.
Szuflady równie? w ca?o?ci wykonane s? z drewna, co wyró?nia nas na tle konkurencji, gdzie cz?sto spotykamy komponenty z p?yty.
Jako jedyni na rynku dajemy naszym klientom mo?liwo?? utworzenia w?asnej kompozycji poprzez wybór rodzaju szuflad:
z uchwytem
z ma?ym wci?ciem
z d?ugim wci?ciem
Dodatkowo do naszych szuflad u?ywamy jedynie najlepszej jako?ci kó?ek z gumy kauczukowej -bezpiecznej dla ka?dego rodzaju pod?ogi.
NAJWA?NIEJSZE:
Przez d?ugoletnie do?wiadczenie i opinie naszych klientów wybrali?my najbardziej dopasowany materac do oferowanych przez nas ?ó?ek
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dzieci?cych serii PREMIUM, który doskonale dope?nia ca?y zestaw.
Materac COMFORT o wysoko?ci 10cm z pianki wysokoelstycznej nazywanej piank? przysz?o?ci, zapewniaj?cy bezpieczne podparcie
kr?gos?upa u dzieci i odpowiedni? pozycj? w czasie snu, wraz z pokrowcem UltraVera z doskona?a wentylacj?.
Pakiet korzy?ci
Wszystkie rozmiary i kolory w jednej NISKIEJ cenie.
Ekspresowa wysy?ka - 10 dni roboczych
W ca?o?ci z drewna sosnowego bezs?cznego PREMIUM (szczególnie wa?ne w kolorze bia?y, nie ?ó?knie)
Wytrzyma?o?? 150 kg
Mo?liwo?? ??czenia kolorów
Wybór rodzaju szuflad

Nasze ?ó?ka produkowane s? w rodzinnej firmie. Nie jest to seryjna produkcja fabryczna a precyzyjne rzemie?lnicze wykonanie z
najwi?ksz? dba?o?ci? o szczegó?y.
?ó?ko wykonamy i dostarczymy do Ciebie ju? w 10 dni roboczych!

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Prosimy wybrać kolor: Błękit , Buk , Biały , Czarny , Grafitowy , Miętowy , Niebieski , Olcha , Pastelowy różowy , Pastelowy
żółty , Popiel , Różowy , Sosna , Turkusowy , Zielony
Wybór szuflad: Szuflady z uchwytem , Szuflady z wcięciem , Bez szuflad (- 180,00 zł), Szuflady z długim wcięciem
Materac na górne łóżko :: Bez materaca (- 100,00 zł), Wysokoelastyczny - COMFORT (+ 299,00 zł), Wysokoelastyczny COMFORT PLUS (+ 399,00 zł), Thermo Active (+ 499,00 zł), Piankowy
Materac na dolne łóżko : Bez materaca (- 100,00 zł), Wysokoelastyczny - COMFORT (+ 299,00 zł), Wysokoelastyczny COMFORT PLUS (+ 399,00 zł), Thermo Active (+ 499,00 zł), Piankowy
Dodatkowa barierka: Bez barierki , Zdejmowana (+ 90,00 zł)
Sposób płatności : Płatność u kuriera (+ 89,00 zł), Płatność przelewem (+ 99,00 zł)
Opcje barierki: bez barierki , zdejmowana (+ 90,00 zł)
Prosimy wybrać rozmiar: 130x70 , 140x80 , 140x70 , 150x70 , 150x80 , 160x70 , 160x80 , 160x90 , 170x70 , 170x80 ,
170x90 , 180x80 , 180x90 , 190x80 , 190x90 , 200x80 , 200x90 , 200x100 (+ 350,00 zł)

Właściwości materacy

Poni?sze materace zosta?y dobrane na podstawie do?wiadczenia, pracy z klientem i
jego potrzebami. Materace spe?niaj? najwy?sze standardy pod wzgl?dem ich struktury,
w?a?ciwo?ci, stopnia twardo?ci oraz wysoko?ci preferowanej dla Naszych pociech.

MATERAC PIANKOWY
Materac jest dwustronny - obie strony materaca stanowi? obszar u?ytkowy. Do
ka?dego materaca do??czony jest pokrowiec wykonany z materia?u poliestrowobawe?nianego. Wyt?oczenia oraz wzory na pokrowcu mog? ulega? zmienianie.
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Pokrowiec posiada wszyty zamek dzi?ki któremu mo?na w ?atwy sposób ?ci?gn?? go z
materaca i wypra? w temperaturze 40 stopni C. Pianka poliuretanowa wysokiej jako?ci
o doskona?ej elastyczno?ci i wytrzyma?o?ci. Materac ?rednio twardy.
Twardo?? : h2
Wysoko?? : 8 cm

MATERAC COMFORT WYSOKO- ELASTYCZNY
Materace wykonane z pianki wysokoelastycznej to nowoczesne rozwi?zanie, które
zapewnia najwy?szy komfort snu i korzystny wp?yw na nasz uk?ad anatomiczny cia?a.
Materace wysoko-elastyczne zachowuj? si? jak najwy?szej klasy materace
kieszeniowe. Charakterystyczn? cecha jest wysoka spr??ysto?? i elastyczno??
punktowa . W odró?nieniu od zwyk?ej pianki tapicerskiej posiada bardziej nieregularn?
struktur?. Zbudowana jest z milionów p?cherzyków powietrza, przy zachowaniu
stosunkowo niskiej wagi materia?u. Oznacza to, ?e materace z pianki wysokoelastycznej s? do?? lekkie, co umo?liwia ich ?atwe i swobodne obracanie. A to, jak
wiemy, znacznie wp?ywa na trwa?o?? materaca. Materace wysoko-elastyczne s?
hipoalergiczne i nie maj? przestrzeni na gromadzenie si? bakterii i drobnoustrojów.
Zachowuj? si? jak najwy?szej klasy materace kieszeniowe. Odpowiada materacom
termo-elastycznym, gdy? ich p?cherzykowata struktura, pozwala wspó?pracowa?
materacowi z temperatur? cia?a co wp?ywa na dopasowywanie si? materaca do
u?o?enie cia?a w trakcie snu. Materac wyposa?ony jest w mi?kki, przyjemny w dotyku

wygenerowano w programie shopGold

pokrowiec antyalergiczny.
Twardo?? : h2
Wysoko?? : 10 cm

MATERAC COMFORT WYSOKO-ELASTYCZNY PLUS
Materac COMFORT + wyposa?ony jest wk?adk? lateksow? o grubo?ci 2 cm Lateks
posiada w?asciwo?ci antyalergiczne, antygrzybiczne i poprzez kanalikow? budow?
umo?liwia swobodn? cyrkulacj? powietrza, a co za tym idzie w?a?ciw? gospodark?
wodn? organizmu. Wk?adka z lateksu w materacach do spania wzmacnia dodatkowo
zapobieganie rozwoju roztoczy, jest on wi?c idealny dla alergików i osób uczulonych
na kurz. Trwa?a struktura tworzywa, jakim jest lateks, zapewnia d?ug? ?ywotno??
materacy do spania. Dodatkowym atutem jest fakt, ?e materace z lateksow? wk?adk?
t?umi? wszelkie odg?osy, które mo?e wydawa? materac do spania w trakcie ruchu.
Twardo?? : h2
Wysoko?? : 12 cm
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MATERAC THERMO ACTIVE
Oferujemy po??czenie dwóch fenomenalnych pod wzgl?dem budowy powierzchni
spania Memory-Visco o wysoko?ci 4 cm oraz piank? wysoko-elastyczn? 8 cm o
du?ej spr??ysto?ci HR foam Pianka VISCO to unikalny typ pianki z otwart? struktur?
komórek, które zmieniaj? swoj? twardo?? w zale?no?ci od temperatury. Pianka w
kontakcie z ciep?ym cia?em elastycznie dopasowuje si? do jego kszta?tu. Ma to
zasadniczy wp?yw na jako?? snu, ?agodzi bóle pleców i zapobiega powstawaniu
nowych napi?? mi??ni oraz ma pozytywny wp?yw na kr??enie krwi. Materac Memory,
dzi?ki powolnemu powracaniu do pierwotnego stanu, nie tworzy miejsc z wi?kszym
naciskiem i zapobiega powstawaniu odle?yn. Leniwa pianka stabilizuje cia?o w
optymalnej pozycji do snu, dzi?ki czemu nie obracamy si? tyle razy w ci?gu nocy i
?pimy spokojniej. Materace z leniwej pianki s? produktami gwarantuj?cymi najwy?szy
komfort snu, wszystkie najlepsze modele materacy produkowane s? przy u?yciu tej
nowoczesnej technologii. Z jednej strony jest to pianka termoelastyczna MemoryVisco natomiast z drugiej pianka o wysokiej spr??ysto?ci.
Twardo??: h2
Wysoko??: 12 cm
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Wymiary

?Ó?KO ZAMAWIAMY WYBIERAJ?C Z WARIANTÓW POWIERZCHNI?
SPANIA
D?ugo?? ca?kowita ?ó?ka górnego np.
180x80

185 cm

( Dolne łóżko jest krótsze o 10 cm, szerokość
pozostaje taka sama)

Szeroko?? ca?kowita ?ó?ka np.
180x80

86 cm

Wysoko?? ?ó?ka

79 cm

Wysoko?? górnego spania z
materacem 10 cm

58 cm

Wysoko?? dolnego spania z
materacem 10 cm
Wysoko?? barierki

38 cm

Barierka wystaje nad ram? ?ó?ka

wygenerowano w programie shopGold

30.5 cm
27 cm

D?ugo?? barierki
Wysoko?? szuflady

18 cm

Grubo?? stela?a

2 cm

Materac chowa si? na g??boko?ci

Wybór szuflad
Transport

Dostaw? realizujemy na dwa sposoby:
transportem w?asnym firmy
kurierem DPD

Informacje pod nr 882 872 343.
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ok. 100 cm

4,5 cm

