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LETTI IN ESSENZA E LACCATI
STRUTTURA: Ring Victor e Bolero in pannelli di particelle di legno di media densità. Ring Basic in pannelli di particelle di legno. Ring Morgan, Charlie e 
Easy in legno massello.
TESTIERE: Testiera Victor in pannelli di tamburato curvato. Testiera Basic e Pannello Square wood in pannelli di particelle di legno. Testiera Bolero in 
multistrato curvato. Testiera Easy e Charlie in pannelli di particelle di legno con massellature perimetrali; alla testiera Charlie viene applicato un pan-
nellino imbottito in poliuretano espanso con rivestimento non sfoderabile. Testiera Morgan con struttura in ferro, imbottitura in poliuretano espanso 
e piuma, rivestimento sfoderabile nella versione tessuto pelle e ecopelle.
RIVESTIMENTO ESTERNO: impiallacciatura essenza rovere tinto nelle varie fi niture o supporto melaminico per il laccato opaco. I letti Basic e Square 
wood sono disponibili anche con rivestimento esterno in melaminico materico fi nitura olmo.
FERRAMENTA: Fissaggio tramite staffe reggirete oppure tramite angolari in acciaio verniciati a polveri epossidiche e viti in acciaio. Il Pannello Square 
Wood viene fornito con attaccaglie non regolabili. Non sono in dotazione i tasselli con relative viti o ganci.
PIEDI: Victor e Basic in pannelli di particelle di legno impiallacciati o laccati; Easy, Morgan e Charlie in legno massello tinto o laccato. Bolero con 
piedini cilindrici in materiale plastico, non a vista.

CONTENITORI
STRUTTURA: In pannelli di particelle di legno.
RIVESTIMENTO: In supporto melaminico effetto essenza o laccato con fondo removibile. Nei letti in fi nitura rovere gesso, visone, cenere e castoro, la 
parte inferiore del contenitore sarà realizzata in laccato opaco in tinta.
FERRAMENTA: Rete a doghe in faggio multistrato completa di meccanismo alza rete in acciaio verniciato a polveri epossidiche e pistoni a gas.

VERNICI
Le vernici utilizzate sono a basso residuo secco e atossiche. Per le essenze e i laccati opachi il ciclo di verniciatura è ad acqua. Il tipo di fi nitura per 
l’essenza è a poro aperto e la superfi cie subisce una lavorazione di spazzolatura.

TOLLERANZE
Le parti con fi nitura in essenza possono subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce, all’umidità e al passare del tempo.
Esistono anche dei margini di tolleranza dovuti a variazione di prodotto per le fi niture laccate.
In caso di un completamento successivo dell’ordine, non si garantisce la perfetta eguaglianza di colori con la composizione originaria.

PUU- ja LAKATUT SÄNGYT

RAKENNE: Victor ja Bolero sänkyjen renkaat ovat puukuitulevyä. Basic sängyn rengas on puukuitulevyä. Morgan, Charlie ja Easy sänkyjen renkaat ovat 
massiivipuuta.
PÄÄDYT: Victor sängynpääty on kaarevaa paneelia ja hunajakennorakenteella. Basic sängyn pääty ja Square puusängyn paneeli ovat puukuitulevyä. Bolero sängyn 
kaarevapääty on vanerilevyä. Easy ja Charlie sänkyjen päädyt ovat puukuitulevyä, ja päädynkehällä on massiivipuuosat; Charlie sängynpääty on myös varustettu 
pehmustettu polyuretaanielementit ei-irrotettavalla verhoilulla. Morgan sohvan päädyssä on rautarunko, jossa on tyynyt joiden täytteenä polyuretaanipatjat ja patjojen 
päällä on höyhentäyte, päädyn kangas, nahka ja keinonahka verhoilut ovat irrotettavissa.
ULKOKPINNAN VIIMEISTELYT: Tammiviilua maalattuna jota on saatavana maalattuna kaikilla värivaihtoehdoilla tai melamiinipinnalla, joka on mattalakattuna, 
saatavana mattalakattuna kaikilla värivaihtoehdoilla. Basic ja Square puusängyt ovat saatavissa myös viimeisteltynä melamiinilla jonka ulkopinnoite on martioitua 
jalavapuuta, saatavana kaikilla kolmella värivaihtoehdoilla
LAITTEISTO: Sälepohjaa kantavat kiinnikkeet tai nurkkien terästuennat ovat epoksijauheilla lakattu ja terästä. Neliö puupaneelit toimitetaan ei säädettävällä 
ripustimilla. Seinätulpat niihin liittyviä ruuvit tai koukut eivät sisälly standardi laitteiston armatuureihin.
JALAT: Victor ja Basic sänkyjenjalat ovat puuta joka on viilutettu tai lakattua puukuitulevyä; Easy, Morgan ja Charlie sänkyjenjalat ovat maalattua tai lakattua 
massiivipuuta. Bolero sängyn sylinterimäinset jalat jotka eivät näkyvissä ovat muovi.

SÄILYTYSLAATIKKO
RAKENNE: Lastulevypaneelit.
KANSI: Melamiinipinta viilutettuna puuviiluilla tai lakattuna, ja samalla viimeistelyllä on myös irrotettava pohjapaneeli. Sängyt jotka ovat tammi gesso, visone, 
Cenere ja Castoro viimeistelyllä, pohja ja osa säilytyslaatikko viimeistellään vastaava lakkauksella.
LAITTEISTO: Sälepohjan runkorakenne on vaneri ja säleet ovat pyökkiä, nostomekanismin rakenne on epoksilakattua terästä ja siihen kuuluu kaasumännät.

MAALIT 
Maalit joita käytetään ovat vähäjäännöksisiä ja myrkyttömiä. Puupinossa ja lakkauksissa käytetään vesiohenteisia maaleja. Avohuokoisten puun yksipinta altistetaan 
harjaus prosessille valmistusprosessissa.

TOLERANSSIT
Osa puuviimeistelyjen väri saattaa muuttua ajan myötä altistuttuaan valolle ja kosteudella ja ajan kulumiselle. Tietty hyvitys on katsottava oikeutetuksi myös 
lakkauksien viimeistelyihin, jos ne katsotaan johtuvan tuotevauriosta. Mikäli teette myöhemmin tilauksen samasta tuotteesta, ei ole mahdollista taata täydellistä 
värisävyn vastaavuutta alkuperäinen tuotteen.
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