
 

  דגם "אופירה" מיטה זוגית מרופדת עם בסיס עץ מלא בעיצוב מודרני

 HOME DECORמבית 

 

 , המיטה ניתנת להפרדה יהודית בקלות*061200משטח שינה רחב 

בכל מיטה ארגז מצעים מובנה, מרווח, מתרומם מחזית המיטה, עם מנגנוני בוכנות להרמה קלה 

 ונוחה כמוצג בתצלום.

 תחתית ארגז המצעים עשויה לוח עץ חזק, מצופה בד.
 ס"מ *01200מזרנים בגודל  2 -המיטה מתאימה ל

 ריפוד בד אריג איכותי בכל החלקים הגלויים, כולל בראש המיטה
 תפרי נוי עמוקים בראש המיטה 

 מסגרת תומכת מסביב למניעת תזוזת המזרן 
 הבסיס עליו מונח המזרן עשוי שלבי עץ מלא לחיזוק מרבי

 רגלי מתכת מעוצבות
 
 

 גוון אפור כמוצג בתמונה
 
 

 דמי המשלוח כוללים הרכבה בבית הלקוח
 
 

 למיטה במצב מחובר: –מידות 
 ס"מ 016, גובה 222, אורך 071רוחב 

 ס"מ 5ם בה רגלייגו
 ס"מ 22גובה משטח השינה 

 
 
 

 הערות:
 במידות 2%תתכן סטייה של עד • 
₪  51במקרה של צורך בהרמת המוצר מעל קומה שלישית ללא מעלית תהיה תוספת של • 

 לקומה 
אספקה לצפת וצפונה כולל רמת הגולן, לירוחם ודרומה וישובים סמוכים לגדר בדרום • 

 ימי עסקים 01עיכוב באספקה של עד יתכן   -הרצועה 
ימי עסקים וכן תחול  20יתכן עיכוב של עד  –אזור מצפה רמון, הערבה, ים המלח ואילת • 

 ש"ח 011תוספת משלוח של 
ימי עסקים וכן תחול תוספת משלוח של  20יתכן עיכוב של עד  –אזורים מעבר לקו הירוק • 

 ש"ח 011
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 כל מזרן. *01200אופציה לתוספת זוג מזרנים )בתוספת תשלום( בגודל )

 ₪ 0111 – 012211עלות זוג מזרנים 
 דגם קמפוס DREAMללא קפיצים מסדרת  יםאורתופדזוג מזרנים 

  -ריפודים 
 שכבת ספוג כחול ברמת דחיסות גבוהה, המאופיין בעמידות גבוהה. 

מ"ק, והוא מקנה קשיחות יחסית יחד עם גמישות ותחושה ק"ג ל 22משקל הספוג בשכבה זו 
 ות גבוהה למשך שנים בשימוש סביר.נעימה לשכיבה. לספוג הכחול עמיד

 שכבת ספוג סגול איכותי ביותר, דחוס ובעל תחושת רכות.
ק"ג למ"ק, והוא זה מקנה את הרכות היחסית למזרן בשל  22משקל הספוג בשכבה זו 

 וד לשנים רבות.תכונותיו, הוא עמיד מא
השילוב בין הקשיחות של הספוג הכחול לרכות של הספוג הסגול, מעניק תחושת קשיחות 

 בינונית, המתאימה לרוב בני האדם.ברמה 
את הספוגים עוטף בד סריג עדין, חזק וגמיש, ידידותי לסביבה עם תכונות אנטי בקטריאליות 

 י אלרגניותטואנ
 רן מתוח לשנים רבות.תפירת קווילט עמוקה לשמירת בד המז

בתהליך היצור עושים שימוש במספר דוגמאות לתפירת המזרן, כך שיתכן שהתפירה תהא 
 שונה במקצת מזו המוצגת בתמונה.

 01בסולם  7קשיח למחצה,  -קשיחות 
 הפינות עגולות ומאפשרות הנחת סדין באופן נוח -פינות 
 ס"מ, כולל את שכבות הספוגים ובד עליון 21 -כ -עובי 

 (אחריות לשנה
 
 


