FICHA DESCRITIVA SOMMIER FIXO E REBATÍVEL
DESCRIÇÃO P/ SOMMIER FIXO / REBATÍVEL

Aproveite todo o espaço até ao último canto.
O local perfeito para guardar a roupa de outras temporadas ou os objectos que ocupam
espaço e não precisa diariamente.
Grande espaço de armazenamento.
Forrado e disponível em várias cores.
Pele SINTÉTICA; MICROFIBRA ou TECIDO DO CLIENTE.
Sommier rebatível com sistema de abertura fácil.
As vantagens do sommier rebatível é que pode ser usado como armário extra ou baú.
COMPOSIÇÃO DE SOMMIER REBATÍVEL

O que deve prevalecer ao escolher seu sommier fixo / rebatível é sua composição,
porque é o que vai determinar a Qualidade, Resistência e a Durabilidade.
O que se quer realmente é que o sommier fixo / rebatível não nos crie qualquer
problema e forneça um bom apoio para o colchão e um espaço de armazenamento
resistente e funcional.
ESTRUTURA

A estrutura do sommier fixo / rebatível é o que entendemos por "Gaveta", onde são
guardadas as nossas roupas ou objectos, e que também, serve como apoio para o
colchão, em que, deve ser firme e resistente para evitar deformações ou falta de
estabilidade.
Porém, a melhor escolha a optar é por uma estrutura de metal.
FUNDO

O fundo do sommier rebatível suporta o peso completo dos produtos armazenados e
do colchão, por isso, é importante que seja resistente.
A melhor opção do fundo do sommier rebatível é, em laminado para um suporte mais
resistente e de fácil limpeza.

TAMPO

O tampo do sommier fixo / rebatível, é o apoio directo do colchão ou seja, em madeira
e forrado, para que seja resistente.
O sommier com tampo liso proporciona um descanso mais firme e ao mesmo tempo,
dá mais espaço á gaveta interior, proporcionando um espaço extra de arrumação que
será bastante útil.
Assim, o tampo do sommier fixo / rebatível, combina com a restante estrutura em
metal.
ABERTURA

O sistema de abertura do rebatível, é Prático na sua abertura e garante Segurança e
Facilidade de abertura com hidráulicos Silenciosos.
O tipo de abertura do sommier rebatível é frontal ou com a opção lateral.
PÉS

O sommier fixo / rebatível têm pés com altura de 5 cm ou a combinar com o cliente.
CAPACIDADE DO SOMMIER REBATÍVEL

A capacidade da caixa / baú de um sommier rebatível, depende das medidas
pretendidas para o colchão e da altura 33 cm ou 38 cm, com pés.
MONTAGEM DE UM SOMMIER REBATÍVEL

O sommier rebatível, exige montagem mas, não é nada complicado.
Foi a pensar em si, que leva quatro parafusos normais para a sua montagem, sem
complicação.
GARANTIA DOS SOMMIERS REBATÍVEIS

A garantia do sommier fixo / rebatível é de dois anos, conforme estabelecido na lei.

