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LOVA „MALTA su DECO 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 „DECO“
•

Galvūgalis DECO – tai Art Deco stilius, kuriam būdingos lygios geometrinių formų linijos, ryškios ir sodrios spalvos.

•

Galvūgalio atramos 80 laipsnių pasvirimo kampas suformuoja ergonomišką atramą pagalvei sėdint ar gulint

•

Lygiomis vertikaliomis juostomis gyliai įtraukta ir paminkštinta priekinė apdaila ilgą laiką neleis audiniui išsitampyti bei
prarasti gražios išvaizdos.

•

Matmenys: plotis 170 cm, aukštis 98 cm, gylis 18 cm.
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BE PATALŲ DĖŽĖS
Mažmeninė kaina, perkant be sutarties. Užsakymo formoje būtinai nurodykite lovos/čiužinio matmenis.
Pavadinimas

LOVA „MALTA / DECO“

* Su medinėmis kojelėmis (12,5 cm)
* Su AQUACLEAN technologija audiniais

Čiužinio matmenys

Mažmeninė kaina (su PVM), EUR

80 x 195/200 cm

310

90 x 195/200 cm

348

100 x 195/200 cm

388

120 x 195/200 cm

462

140 x 195/200 cm

545

160 x 195/200 cm

590

180 x 195/200 cm

698

200 x 195/200 cm

775

Nepriklausomai nuo matmenų-priedas

34

Nepriklausomai nuo matmenų

15 proc. priedas prie kainos

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

LOVA „MALTA / DECO“

* Su medinėmis kojelėmis (12,5 cm)
* Su AQUACLEAN technologija audiniais

Čiužinio matmenys

Mažmeninė kaina (su PVM), EUR

80 x 195/200 cm

390

90 x 195/200 cm

440

100 x 195/200 cm

488

120 x 195/200 cm

583

140 x 195/200 cm

682

160 x 195/200 cm

737

180 x 195/200 cm

878

200 x 195/200 cm

977

Nepriklausomai nuo matmenų-priedas

34

Nepriklausomai nuo matmenų

15 proc. priedas prie kainos

AUDINIŲ PAVYZDŽIAI
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Audinio SORO techninės charakteristikos:
Tankis 290 g/m2 +/-5%, sudėtis 100 % poliesteris, plotis min 140 cm.
Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 100 000 ciklų, 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 % poliesteris, plotis min 140 cm.
Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 58 000 ciklų, 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 % poliesteris, plotis min 140 cm.
Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 45 000 ciklų, 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.

Galioja nuo 2018 05 01

Audinio METRO priežiūra:

Skalbimas

Chloravimas

Lyginimas

Cheminis valymas

Džiovinimas

Audinio 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.
Audinio MADRYT priežiūra:

Skalbimas

Chloravimas

Lyginimas

Cheminis valymas

Džiovinimas

