
מיטת נוער אורטופדית ברוחב וחצי מפנקת ואיכותית 

 דגם מונטנה -ביותר 

 

 
  * מיטת נוער אורטופדית ברוחב וחצי מפנקת ואיכותית ביותר עם ראש מתכוונן לזווית מושלמת

  * מזרן ספוג לבן פוליניב הכולל תעלות איוורור המונעות הזעת יתר ומקנות נוחות ותמיכה אופטימלית לגב

  דוחה נוזלים ודוחה כתמים, קל לניקוי ונעים למגע -* ריפוד בד מיקרופייבר 

  ס''מ כולל קורת עץ 17* המיטה כוללת מזרן ספוג לבן פוליניב איכותי 

  * למזרן תעלות איוורור המונעות הזעת יתר ומקנות נוחות ותמיכה אופטומלית לגב.

  ה ומקנה לה מראה יוקרתי ומעוצב .* תפירת קווילט עמוקה ששומרת לאורך זמן על המיט

  רגלי פלסטיק יצוק. -* בחלק התחתון של המיטה 
 מצבי ישיבה . 2* 

 לבחירה: צבעים

 שחור, משולב אפור שחור, משולב כתום שחור, משולב אדום שחור, משולב רויאל כחול
 שחור, לבמשו בהיר חום שחור, משולב בקבוק ירוק שחור, משולב ירוק שחור, משולב לילך סגול

 שחור. משולב כהה חום שחור, משולב בהיר ירוק שחור, משולב אפרסק
 

 מידות:

 ס''מ 190 : אורך
 ס''מ 120 : רוחב

 ס''מ 46 כ מהריצפה גובה
 עץ קורת כולל ס''מ 17  המזרן עובי
 ס''מ 7 כ הרגליים גובה

 יצוק פלסטיק עשויות רגליים:
 ק''ג 40 המיטה: משקל

 עצמי: איסוף
 במוצר. אחר טיפול ו/או עצמית התקנה ו/או עצמית מהובלה כתוצאה לנזקים אחראית אינה חברתנו

 הובלה בזמן להיווצר  יכול אשר אחר נזק או שריטות ו/או מכות של במקרה קביל לא  האחריות כתב

 עצמית התקנה ו/או עצמית
  

 ימי 21 עד - אלה לאזורים אספקה שבע לבאר ודרומית לחיפה צפונית מלבד הארץ, לכל עסקים ימי 14 *
 עסקים.

 למובילים קומה כל על ש''ח 50 בתשלום שלישית קומה מעל הובלה **

 למעלית(. נכנס לא שהמוצר במקרה וגם תעבוד לא שהמעלית במקרה וגם מעלית אין אם )במקרה
 ף.במנו צורך יהיה במדרגות אותה להעלות יהיה ניתן לא וגם במעלית תיכנס לא המיטה בהם במקרים

 למוביל לשלם הלקוח יצטרך אותם שקלים, 300 עד - מנוף עלות למוביל. הלקוח בין יתואם הדבר
 במקום. במזומן

 להרכבה. הובלה בין להפריד ניתן הלקוח.לא בבית מתבצעת ההרכבה הרכבה, כוללת ההובלה ***

 למוביל ישירות ישולם ש''ח  250 בתוספת וסביבותיה הערבה ואילת, וסביבותיה, שמונה לק. *אספקה
 למוביל 299 של ותוספת נוספים ימים 14 של עיכוב ייתכן הירוק לקו מעבר אספקה

 . עסקים ימי 14 עד - אספקה ימי
 . היבואן ע"י שנה - אחריות

 ישראל - ייצור ארץ



  
 


