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Cod produs: 200LAV-237

Fișa tehnică

LAVAL
Silueta sofisticată și fără greutate a patului Laval vă ajută să creați în dormitorul 
dumneavostră o atmosferă relaxată și aerisită. Materialele la modă de cea mai 
bună calitate, textura cu expresivitate, metalul sau pielea subliniază stilul modern 
individualitatea patului Laval. Tăblia moale a patului vă permite clipe de relaxare 
atunci când vă veți acorda un moment de relaxare cu un laptop sau o carte bună.

La realizarea patului Vogue s-au folosit materiale de top de la cei mai renumiți 
producători din Europa. Acest lucru plasează acest produs în categoria produselor 
de înaltă calitate.  

DETALII TEHNICE

Cadru: cherestea de pin, placaj de mesteacăn clasa E1
Umplutură: spumă poliuretanică elastică de cea mai bună calitate de la BAYER, 
BASF (Germania), SHELL (Olanda)
Suporturi (picioare): oțel inoxidabil
Adeziv cadru: Jowat (Germania)
Adeziv din spumă poliuretanică: Saba (Olanda)
Materiale: Stofă sau piele de cea mai buna calitate 

Placaj de 
mesteacan clasa E1 
și cadru pin 

Spumă moale în 
2 straturi 

Picioare din oțel 
de cea mai bună 
calitate

200 cm

* puteți alege stofe/culori/materiale diferite pentru diferitele parți ale patului
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Puteți alege culoarea și materialul tapițeriei. Sunt disponibile peste 
120 combinații de materiale și culori împărțite pe clase de preț. Clasele 
de preț nu trebuie confundate cu clasele de calitate. De exemplu o 
stofă din CAT1 va fi mai ieftină decât una din CAT4 dar nu înseamnă 
că va fi mai puțin bună calitativ. 

Toate materialele folosite sunt testate, non-toxice, suportă cicluri 
îndelungate de utilizare și prezintă o rezistență bună la scămoșare și la 
decolorare sub influența luminii UV. Vă rugăm consultați paletarul de 
culori și pozele la înaltă rezoluție disponibile pentru fiecare material și 
culoare (pot fi găsite în descrierea produsului pe site).
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