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Ÿ Materiale pentru laterale si capatul mic de pat: PAL de 18 mm, MDF, lemn masiv de rasinoase si spuma 10 mm 
EL 2840.

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

Ÿ Inaltimea picioarelor din plastic: 3 cm.
Ÿ Optional, patul poate  echipat cu un mecanism de ridicare cu gaz si o nisa pentru depozitarea lenjeriei de 

pat.

Ÿ Salteaua intra pe adancime 7 cm in interiorul cadrului.

Ÿ Panoul de fund al cutiei de lenjerie este realizat din PAL laminat alb de 16 mm. Pentru a facilita curatenia sub 
pat, panoul de fund este realizat din trei elemente ce pot  miscate independent una de alta.

Ÿ Pentru asamblare se folosesc suruburi si elemente de montaj din metal de 2 mm grosime.
Ÿ Somiera are un cadru metalic realizat din teava rectangulara cu pereti de 1.5 mm grosime. Sectiunea tevii 

rectangulare este de 30x30 mm si 50x30 mm. Distanta dintre lamelele din lemn masiv este de aproximativ 4.5 
cm.

Ÿ Lateralele si capatul mic sunt dehusabile.

Ÿ Materiale pentru capatul mare de pat: PAL de 18 mm si spuma 10 mm EL 2840.

Ÿ Inaltimea la nivelul capatului mare de pat: 37 cm.
Ÿ Grosimea capatului mare de pat: 2 cm.

Ÿ Inaltimea la nivelul lateralelor si a capatului mic de pat: 37 cm.

Informatii tehnice:

Napoli
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Patul Napoli este conceput pentru acele dormitoare in care peretii au fost lambrisati sau poarta elemente decorative
atent alese si se doreste ca tablia capatului mare de pat sa nu acopere aceste elemente arhitecturale cu rol estetic.
Este un pat minimalist dar deosebit de rezistent ce poate  usor integrat in dormitoare pentru uz domestic sau hotelier.

� 120*200/190 cm: W - 134 cm;  L - 210/200 cm;  H - 35 cm
� 140*200/190 cm: W - 154 cm;  L - 210/200 cm;  H - 35 cm
� 160*200/190 cm: W - 174 cm;  L - 210/200 cm;  H - 35 cm
� 180*200/190 cm: W - 194 cm;  L - 210/200 cm;  H - 35 cm
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