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Lova „MALTA su NORDIKA galvūgaliu“

Lova „MALTA“ be patalynės dėžės – stipri ir ilgaamžė lova. Ypatinga konstrukcija atspari judesio energijos
ir svorio poveikiui.

LOVA „MALTA“ be patalynės dėžės
•

Lova pakelta 5 cm, su medinėmis kojelėmis 12,5 cm nuo grindų.* Konstrukciniai sprendimai be papildomų atramų.

•

Sustiprintas metalinis lovos grotelių rėmas su itin tankiomis ir elastingomis ortopedinėmis lentelėmis.

•

Čiužinys į lovą įsileidžia 5-6 cm. Čiužinio aukščiui apribojimų nėra.

•

Lovos grotelių aukštis nuo grindų 35 cm, su medinėmis kojelėmis 42 cm.*

•

Lovos apdaila pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, paminkštinta poliuretanu.

•

Audinys nuvelkamas.

•

Lova surenkama, gali būti komplektuojama su PRIMUS, ERGO, ROMANTIKA, KLASIKA, GOTIKA, NORDIKA galvūgaliais.

•

Standartiniai lovos čiužinio matmenys: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 x 195/200 cm.

Lova „MALTA“ - klasikinė lova su didžiausia kokia tik gali būti patalinės dėže (800 litrų).
Išskirtinai praktiškiems žmonėms.

LOVA MALTA su patalynės dėže:
•

Metalinę lovos konstrukciją, kurią sudaro dugnas, kampų sutvirtinimai ir atramos.

•

Lova pakelta 5 cm, su medinėmis kojelėmis 12,5 cm nuo grindų.*

•

Sustiprintas metalinis lovos grotelių rėmas su itin tankiomis ir elastingomis ortopedinėmis lentelėmis.

•

Čiužinys į lovą įsileidžia 5 - 6 cm. Čiužinio aukščiui apribojimų nėra.

•

Lovos grotelių aukštis nuo grindų 34 , su medinėmis kojelėmis 42 cm.*

•

Pakėlimo mechanizmas – pneumatinis (700–1500 Nm).

•

Priekinėje grotelių dalyje atrama čiužiniui prilaikyti.

•

Lovos apdaila pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, paminkštinta poliuretanu.

•

Audinys nuvelkamas.

•

Lova surenkama, gali būti komplektuojama su PRIMUS, KLASIKA, ERGO, ROMANTIKA, GOTIKA, NORDIKA galvūgaliais.

•

Standartiniai lovos čiužinio matmenys: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 x 195/200 cm.

GALVŪGALIS „NORDIKA“
•

Formos paprastumas, lengvai lenkta viršutinė linija –

tai klasikinė simetrija su šiaurietiško dizaino prieskoniu,

galvūgaliui suteikia grakštaus lengvumo įspūdį.
•

Prie šių formų pasirinkus daigstyta audinio tipą, gausime saikingą prabangą.

•

Minimalūs galvūgalio dydžiai ypatingai gylis - leis sutaupyti vietos. Tai „NORDIKA“ teisingas galvūgalis, o koks didelis
skirtumas tarp beveik teisingo ir visiškai teisingo!

•

Matmenys: plotis 170 cm, aukštis nuo grindų su metalinėmis kojelėmis - 122 cm, o su medinėmis - 130 cm, gylis 6 cm.
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BE PATALYNĖS DĖŽĖS
Mažmeninė kaina, perkant be sutarties. Užsakymo formoje būtinai nurodykite lovos/čiužinio matmenis.
Pavadinimas

LOVA „MALTA/NORDIKA“

* Su medinėmis kojelėmis (12,5 cm)

Čiužinio matmenys

Mažmeninė kaina (su PVM), EUR

80 x 195/200 cm

245

90 x 195/200 cm

280

100 x 195/200 cm

309

120 x 195/200 cm

368

140 x 195/200 cm

432

160 x 195/200 cm

472

180 x 195/200 cm

555

200 x 195/200 cm

617

Nepriklausomai nuo matmenų-priedas

34

SU PATALYNĖS DĖŽE
Mažmeninė kaina, perkant be sutarties. Užsakymo formoje būtinai nurodykite lovos/čiužinio matmenis.
Pavadinimas

LOVA „MALTA/NORDIKA“

* Su medinėmis kojelėmis (12,5 cm)

Čiužinio matmenys

Mažmeninė kaina (su PVM), EUR

80 x 195/200 cm

325

90 x 195/200 cm

372

100 x 195/200 cm

409

120 x 195/200 cm

489

140 x 195/200 cm

569

160 x 195/200 cm

619

180 x 195/200 cm

735

200 x 195/200 cm

819

Nepriklausomai nuo matmenų-priedas

34

AUDINIŲ PAVYZDŽIAI
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Audinio SORO techninės charakteristikos:
Tankis 290 g/m2 +/-5%, sudėtis 100 % PES, plotis min 140 cm.
Testas pagal ISO standartą: Martindale testas ≥35000, atsparumo pilingavimuisi testas ≥4-5,
spalvos atsparumo šviesai testas 5.
Audinio SORO priežiūra:

Skalbimas

Chloravimas

Lyginimas

Cheminis valymas

Džiovinimas
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Audinio METRO techninės charakteristikos:
Tankis 250 g/m2 +/-5%, sudėtis 100 % PES, plotis min 140 cm.
Testas pagal ISO standartą: Martindale testas ≥35000, atsparumo pilingavimuisi testas 4,
spalvos atsparumo šviesai testas 5/4.
Metro audinys padengtas specialiu apsauginiu paviršiumi, formuojančiu
vandenį atstumiantį sluoksnį, kuris apsaugo nuo greito skysčių sunkimosi. Skystis
kondensuojasi ant medžiagos paviršiaus, neleidžia būti absorbuotam audinio. Tai
leidžia greitai išvalyti išsipylusį skystį su minkštu audiniu arba popieriniu
rankšluosčiu.
Audinio METRO priežiūra:

Skalbimas

Chloravimas

Lyginimas

Cheminis valymas

Džiovinimas

Audinio MILOS techninės charakteristikos:
Tankis 300 g/m2+/-5%, sudėtis 100 % PES, plotis min 140 cm.
Testas pagal ISO standartą: Martindale testas ≥35000, atsparumo pilingavimuisi testas ≥4-5,
spalvos atsparumo šviesai testas 5.
Milos audinys padengtas specialiu apsauginiu paviršiumi, formuojančiu
vandenį atstumiantį sluoksnį, kuris apsaugo nuo greito skysčių sunkimosi. Skystis
kondensuojasi ant medžiagos paviršiaus, neleidžia būti absorbuotam audinio. Tai
leidžia greitai išvalyti išsipylusį skystį su minkštu audiniu arba popieriniu
rankšluosčiu.
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Audinio MILOS priežiūra:

Skalbimas

Chloravimas

Lyginimas

Cheminis valymas

Džiovinimas

Dirbtinė oda Madryt

Dirbtinės odos MADRYT techninės charakteristikos:
Tankis 400 g/m2+/-10%, sudėtis 75 % poliesteris, 25 % medvilnė, plotis min 140 cm, storis 0,9
mm +/- 0,03 mm. Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 102400 ciklų, spalvos
atsparumo šviesai testas ≥6.
Dirbtinės odos MADRYT priežiūra:

Skalbimas

Chloravimas

Lyginimas

Cheminis valymas

Džiovinimas

