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80 x 200 (190) cm

90 x 200 (190) cm

120 x 200 (190) cm

protective side panel

Sydney



Ÿ Inaltimea la nivelul lateralelor si a capatului mic de pat: 34 cm.
Ÿ Grosimea lateralelor si a capatului mic de pat: 5 cm.
Ÿ Materiale pentru laterale si capatul mic de pat: PAL de 18 mm, MDF, lemn masiv de rasinoase si spuma 10 mm 

EL 2839.

Ÿ Optional, patul poate  echipat cu un mecanism de ridicare cu gaz si o nisa pentru depozitarea lenjeriei de 
pat.

Ÿ Inaltimea picioarelor din plastic: 1,5 cm.

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 mai multe elemente ce pot  miscate independent una de alta.

Ÿ Materiale pentru capatul mare de pat: placaj, PAL de 18 mm, lemn masiv de rasinoase, MDF si spuma 
poliuretanica Interfoam EL 2840.

Ÿ Grosimea capatului mare de pat: 7 cm.
Ÿ Inaltimea la nivelul capatului mare de pat: 87 cm.

Ÿ Somiera are un cadru metalic realizat din teava rectangulara cu pereti de 1.5 mm grosime. Sectiunea tevii 
rectangulare este de 30x30 mm. Distanta dintre lamelele din lemn masiv este de aproximativ 4.5 cm.

Ÿ Salteaua intra pe adancime 7 cm in interiorul cadrului.

Ÿ Pentru asamblare se folosesc suruburi si elemente de montaj din metal de 2 mm grosime.

Ÿ Patul se livreaza cu o laterala de protectie. Montarea acestei laterale este optionala.

Ÿ Lateralele si capatul mic sunt dehusabile.

Informatii tehnice:

Sydney
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Primitor, protectiv, bogat in detalii si in acelasi timp lipsit de extravaganta, patul Sydney est ideal pentru orice copil sau
tanar. Este un pat foarte robust care sustine fara nici o problema greutatea unui adult. Pentru protectia copilului
dumneavoastra, patul se livreaza cu un panou de siguranta ce poate  inlaturat cand varsta copilului o permite.

� 80*200/190 cm: W - 96 cm ;  L - 218/208 cm;  H - 87 cm
� 90*200/190 cm: W - 106 cm ;  L - 218/208 cm;  H - 87 cm
� 120*200/190 cm: W - 136 cm ;  L - 218/208 cm;  H - 87 cm
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