Mecanisme de extensie pentru canapele
Mecanism pentru canapele Rosy
mecanism de extensie cu lamele din fag sau plasa electrosudata .
Pentru acest tip de mecanism se pot aduce pe baza de comanda saltele din poliuretan imbracate in bumbac sau tesut netesut.

Mecanisme pentru canapele Susy
mecanism de extensie cu plasa elastica , lamele de fag sau cu plasa electrosudata .

Mecanism pentru canapele Otello
Mecanism de extensie Otello cu plasa electrosudata .
Este un mecanism care are bratele si spatarul detasabile .
Spatarul se poate tapita si totodata utiliza ca o lada in care se pot depozita diverse.
Dimensiunile acestuia sunt 1200 , 1400 , 1600 , 1800 mm.
Acest mecanism permite utilizarea unei saltele cu o inaltime de 130-140mm , aceasta putand fi confectionata si din arcuri.
Tipul acesta de mecanism se livreaza pe baza de comanda .

Alte accesorii pentru tapiterie
WLADIMIRA
picior metalic pentru canapele
Dimensiuni : H – 150 , 215 mm
Culori : argintiu lucios

ONDA 20 FBHC
baze metalice pentru canapele
Dimensiuni : L – 780mm , H – 150mm
Culori : argintiu lucios

20 FBCIE
baze metalice pentru canapele
Dimensiuni : L – 780mm , H – 100mm
Culori : argintiu lucios

LUCE
baze metalice pentru canapele
Dimensiuni : L – 1100 , 1500 , 1900mm H – 150mm
Culori : argintiu lucios

Suporturi pentru saltele si accesorii
Balamale trapezoidale
Balamale trapezoidale pentru pat cu miscare unghiulara si piston cu gaz .
Aceste balamale sunt potrivite pentru ridicarea retelei si saltelei de pat .Se aplica pe retea si se insurubeaza pe partea laterala a patului
. Pentru a evita distrugerea ramei de lemn se recomanda folosirea unei placute metalice pe suprafata de insurubat .
Pot fi folosite si pentru canapele – pat .
ART. 536 balama cu piston 800 N
ART. 536 balama cu piston 1100N

Suporturi pentru saltele - Giove
Giove
Cu lamele din fag stratificat
Dimensiuni disponibile in stoc : 800 , 900 , 1200 , 1400 , 1600 , 1800 x 2000mm
1400 , 1600 , 1650 x 1900mm, 1650 x 1950mm
Inaltimea picioarelor este de 350mm .

Mecanism pentru pat rabatabil
Ce este acest produs? Mecanismul pentru pat rabatabil este un sistem modern si usor de manevrat , care permite o mai buna utilizare a
spatiului, fiind totodata o solutie practica pentru camerele cu suprafete mici. Cum se instaleaza? Montajul se executa usor, dupa indicatiile
din schita care insoteste mecanismul. Ce faceti daca aveti nelamuriri? Va invitam sa ne contactati, pe pagina dedicata: Contact.

Mecanism rabatabil ART. 108/1
mecanism pentru pat rabatabil simplu
Ridica 70 kg formate din suport pentru saltea , saltea si usa.
In pozitie orizontala suporta 300 kg distribuite uniform pe suprafata patului .

Mecanism rabatabil ART. 108/2
mecanism pentru pat rabatabil dublu
Ridica 100 kg formate din suport pentru saltea , saltea si usa
In pozitie orizontala suporta 300 kg distribuite uniform pe suprafata patului .

Mecanism rabatabil ART. 108/4
mecanism pentru pat rabatabil dublu
Ridica 140kg de la sol formate di suport pentru saltea , saltea si usa .
In pozitie orizontala suporta 300kg distribuite uniform pe suprafata patului .

Paturi pliante
Ce produs va oferim aici? Paturile pliante pe care vi le oferim sunt dintr-o gama diversa. Calitatea oferita e la cele mai ridicate nivele. Ce
faceti daca aveti nelamuriri? Va invitam sa ne contactati, pe pagina dedicata: Contact.

Paturi pliante Luxor
LUXOR pat pliant cu lamele pentru o persoana + salteala descriere dimesiuni 800 x 2000 , 900 x 2000saltea h-10cm cu bumbac (doua
fete vara/iarna)

PAT SUPRAPUS
Ce produs va oferim aici? Paturile pliante pe care vi le oferim sunt dintr-o gama diversa. Calitatea oferita e la cele mai ridicate nivele. Ce
faceti daca aveti nelamuriri? Va invitam sa ne contactati, pe pagina dedicata: Contact.

PAT SUPRAPUS
PAT SUPRAPUS electrosudat 900 x 2000
cu saltele ortopedice din burete ( grosimea saltelei 10 cm)
cu scara

