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Praktyczne stelaże
W domu czy mieszkaniu nigdy nie jest za dużo miejsca
na schowanie różnych przedmiotów, pamiątek, po
które domownicy sięgają raz do roku lub rzadziej.
Mając te potrzeby na uwadze, firma Mabor wychodzi
na rynek z promocją stelaża do łóżka sypialnianego,
który posiada funkcje podnoszenia wspieraną przez
sprężyny gazowe. Dzięki niemu w skrzyni łóżka, po
podniesieniu stelaża wraz z materacem, uzyskujemy
całkiem sporo miejsca na różne przedmioty, nie
tracąc przy tym wygody i funkcjonalności łóżka
sypialnianego.

telaż taki przyda
się głównie osobom
chcącym posiadać
łóżko, którego nie
trzeba składać i rozkładać,
a przy tym nie chcą tracić
miejsca na pustą przestrzeń
pod nim. Wykonanie łóżka
ze stelażem stałym w porównaniu do tego ze stelażem
podnoszonym nie różni się
w znaczący sposób, zamiast
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mocować stelaż lub listwy do
ramy mocuje się mechanizm
z siłownikami do boków łóżka, a od spodu montuje się
płytę, która tworzy zamykaną
skrzynię.

Stelaż wykonany jest
z prof ilu metalowego,
w całości łączony na środku
i wzmacniany w miejscu skręcania. Posiada on 44 listwy
sprężynujące o wzmocnionej
wytrzymałości, po 22 na stronę, które gwarantują komfort
i wygodę użytkowania oraz
stabilność konstrukcji.
Mabor, wychodząc naprzeciw ludziom praktycznym, proponuje także drugie
rozwiązanie tego typu – rozkładany stelaż do sofy, umożliwiający jej wykorzystanie
do okazjonalnego spania.
Szukając niewykorzystanego miejsca i mając w planie
zakup sofy, należy rozważyć więc wersje z solidnym,
wygodnym w użytkowaniu
stelażem, który pozwoli na
przenocowanie gości. Po zdjęciu poduszek z siedzenia sofy
uzyskujemy dostęp do tego
mechanizmu i trzema ruchami robimy praktyczne miejsce
do spania na listwach sprężynujących z materacem o grubości 6 cm. Składanie łóżka
jest równie proste. Stelaż ten
występuje w kilku szerokościach: 90, 120, 128 oraz 140
cm oraz długości 188 cm.
(bk)
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