TECHNICKÉ ÚDAJE BOXSPRING

Tato řada luxusních postelí AKSAMITE se skládá ze samostatného čela a kompletu 2 kusů
korpusů. Vše je spojeno v jeden funkční celek pomocí spojovacího kování.

Kostra čela je tvořena DTD 16, 18, OSB 10 a sololitovými přířezy v kombinaci s masivními
smrkovými latěmi. Spoje jsou slepeny vodovzdorným disperzním lepidlem a zajištěny vruty a sponkami. Kostra
korpusů je v případě provedení pružinový, lamelový a motorový tvořena březovými překližkovými přířezy,
tloušťky 18mm v kombinaci s bukovými a smrkovými latěmi. Úložné korpusy tvoří dílce z laminované DTD,
tloušťky 18 mm a bukových latí. Celek je rovněž slepen vodovzdorným disperzním lepidlem a zajištěn vruty
a sponkami.

Ložní plocha je u pružinového korpusu tvořena pružinovým jádrem o výšce 100 mm a vrstvou
40mm kvalitní PUR pěny. Lamelové provedení ložní plochy je tvořeno latěmi tloušťky 25 mm rovněž
v kombinaci s vrstvou 40mm kvalitní PUR pěny. Motorový rošt tvoří dělený bukový rám, vyplněný
předpruženými březovými lamelami, uloženými v plastových pouzdrech. Horní vrstva je tvořena 40 mm kvalitní
PUR pěny. Rám roštu úložného prostoru je zhotoven z masivního smrkového dřeva tloušťky 30mm,
s osazeným výklopným kováním, umožňující pohodlné zvednutí. Ložní plochu tvoří březové lamely uložené
v plastových pouzdrech. Horní vrstva je tvořena 40 mm kvalitní PUR pěny.

Rozměry boxspringu. Všechny tyto postele, mimo motorových, je možné dodat v šířích 160, 180
a 200 cm a v délkách 160, 180, 200 a 220 cm. Motorové provedení pak pouze v rozměru 180x200 cm. Jako
atyp pak i v šířích 160 a 200 cm.

Doplňky. Zadní čelo stojí vždy na podlaze s kluzáky 3mm, korpusy se dodávají na nohách 10cm ve
standardním provedení, popřípadě 8cm.
Na přání zákazníka je možné osadit boxspring led osvětlením, které umožňuje každému
rozsvěcovat samostatně „svou“ polovinu postele. Matrace je dodávána v rozměrech a typu dle přání
zákazníka.
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