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80 x 200 (190) cm

90 x 200 (190) cm

120 x 200 (190) cm

Вari



Ÿ Salteaua intra pe adancime 5 cm in interiorul cadrului.
Ÿ Pentru asamblare se folosesc suruburi si elemente de montaj din metal de 2 mm grosime.

Ÿ Grosimea lateralelor si a capatului mic de pat: 6 cm.

Ÿ Somiera lamelara are cadrul din lemn.

Ÿ Patul este dotat cu doua sertare pentru depozitarea asternuturilor. Sertarele ruleaza pe rotile direct pe 
pardoseala urmand niste trasee ghidate.

Ÿ Materiale pentru laterale si capatul mic de pat: Placaj de 18 mm, spuma poliuretanica Interfoam EL 2840.
Ÿ Inaltimea picioarelor din plastic: 1,5 cm.

Ÿ Inaltimea la nivelul lateralei sub care se aa fata sertarelor: 37 cm.

Ÿ Inaltimea la nivelul capatului mare de pat: 90 cm.
Ÿ Grosimea capatului mare de pat: 6 cm.
Ÿ Materiale pentru capatul mare de pat: PAL de 18 mm, lemn masiv de rasinoase, MDF si spuma poliuretanica 

Interfoam EL 2840.

Ÿ Patul Bari se fabrica in doua versiuni: A si B. Versiunea A presupune trei laturi (capat mare, capat mic si laterala 
dinspre perete) cu inaltime mai mare, iar laterala sub care se aa fata sertarelor, cu inaltime mai mica. 
Versiunea B presupune doua laturi (capatul mare si laterala dinspre perete) cu inaltime mai mare, iar capatul 
mic si laterala sub care se aa fata sertarelor, cu inaltime mai mica. Versiunea B include si o laterala de 
protectie. Montarea acesteia este optionala.

Informatii tehnice:
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Patul pentru copii Bari imbina cu succes functionalitatea, confortul si siguranta cu un design atractiv. Cuibusorul format
de cele trei laturi inalte ale patului asigura un loc de odihna sigur si placut pentru copilul dumneavoastra. Multitudinea
de optiuni de materiale si culori disponibile permite adaptarea patului Bari la personalitatea oricarei fetite sau oricarui
baietel in perioada cea mai importanta a dezvoltarii lor.

� 80*200/190 cm: W - 92 cm;  L - 212/202 cm;  H - 90 cm
� 90*200/190 cm: W - 102 cm;  L - 212/202 cm;  H - 90 cm
� 120*200/190 cm: W - 132 cm;  L - 212/202 cm;  H - 90 cm

Versiunea A Versiunea B
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