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Ágykeretek - Bükk ágykeretek

Castello tömör bükkfa ágykeret

Méretek
90*200cm:
140*200cm:

119900 Ft
144900 Ft
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160*200cm:
180*200cm:
200*200cm:

157900 Ft
170900 Ft
190900 Ft

Részletes leírás:
Castello ágykeretünk a fiatalos lendület és a letisztul minimál stílus keveréke, amely bükk keményfa
alapanyagból, igényes kidolgozással, esztétikus formavilággal és szintén minden elemében tömör fa
felhasználásával készül. Castello bükk ágykeret csak a képen láthatófejvéggel rendelhető 12 féle
színben pácolva.
Rendelhető kiegészítők: éjjeliszekrény, guri s ágyneműtartó, komód.
Beépített, felnyithatós gázrugós ágyneműtartóval is rendelhető!
Kedves Érdeklődő!
Az aztalosiparban sem léteznek csodák. Minden ágykeret előállítási költsége alapanyagból és
élőmunkából tevődik össze, így a kész ágykeretek árának e két elemmel összhangban kell lennie.
Vékonyabb -vagy nem asztalosipari minőségű- alapanyaggal, a megmunkálás felületességével lehet
ugyan előállítási költséget csökkenteni -ez viszont többnyire a használati értékben jelentkezik.
Biztos lehet benne, hogy az egyszerűbb fenyő ágykeretektől a saját gyártású bükk- és bio-bükk
ágykeretekig nálunk minőségi tömör fa ágykereteket talál.
A Valencia ágykeret minden esetben szóba jöhet, ha tartós és szép kidolgozású tömörfa ágykeretet
szeretnénk.
Minden elemében tömör igazi bükkfa!
Minimál sítus és fiatalos forma. Castello ágykeret valóban a legkedvezőbb árfekvésben!
A számtalan színválasztéknak köszönhetően mindenki megtalálhatja az elképzelésének megfelelőt.
Rendelhető "guris" illetve gázrugós felnyithatós ágyneműtartós változatban is!

Castello ágykeret technikai adatai:
Anyagvastagság:

20 mm

Szélesség: belméret

75mm

Mélység: belméret

65mm
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Fejvég magassága:

840mm

Oldalelem magassága: 360mm

Castello bükk ágy pácolási felárai: pácolás felára: +15%

Milyen ágykeretet vegyünk?
Attól tartok kedves Látogatónk, hogy ezúttal sem tudunk majd egyszerűen Á-t vagy B-t mondani
Önnek, de igyekszünk egy kicsit áttekinthetővé tenni a piaci kínálatot beleértve a fafajták és azok
illesztéseinek előnyeit és hátrányait egyaránt. Lássuk...
A Honos fafajták közül a legelterjettebbek közé tartoznak az erdei fenyő, borovi fenyő, éger, bükk és a
tölgy alapanyagok, elvétve találkozni nyír-, nyár vagy kőrisfával.
Az ágykeret anyagvastagsága, az ágy illesztése és a feldolgozott fa minősége fogja az ágykeretünk
értékét és élettartamát adni. Minél inkább megyünk el a vastagabb oldalvastagságú termékek felé, és
minél inkább ragaszkodunk a természetes fa csapoláshoz, úgy nő ágykeretünk használati értéke és
élettartama is.
Fenyő termékek esetében törekedjünk a 25-35mm anyagvastagságra, ugyanakkor 20-22mm
anyagvastagságban keményfából (bükk, tölgy, kőris) már nagyon jó minőségű termékeket lehet találni,
fém akasztós vagy csavaros illesztéssel. Ahhoz, hogy igazán tartós és strapabíró ágy birtokosa
lehessünk, ami valóban több évtizedre kiszolgál majd minket, olyan ágykeretet érdebes választanunk,
ami keményfából van (bükk, tölgyy, kőris), anyagvastagságát tekintve 25-40!mm között van és
hagyományos önzáró fa csapolással illeszkednek egymásjóhoz az elemek. Amennyiben nem szeretnénk
évek múlva ágykeretünket javítgatni vagy arra ébredni, hogy nyikorog alattunk az ágy, esetleg a
legrosszabb esetben pár év múlva újat és az előzőnél kicsit masszívabbat vásárolni, úgy minden képpen
a vastagabb, fa csapolású -nyikorgásmentes- keményfa ágyra kell, hogy választásunk essen.
Természetesen ez anyagilag megterhelőbb lehet, viszont érdemes elgondolkozni azon, hogy inkább egy
kicsit várunk és gyűjtünk még hozzá és legyen valóban egy kicsit jobb az az ágy, minthogy pár év
múlva... De erről már beszéltünk.

Az alapanyag kiválasztásánál -amennyiben nem kell igazodnunk már meglévő bútorok alapanyagáhozmindenek előtt fel kell mérni saját igényeinket.
Erdei fenyő:
Amennyiben olcsó vagy rövidtávú ágykeret megoldást keresünk, vagy egyszerűen csak szeretjük a
fenyő csomós mintázatával készült ágyakat, éjjeli szekrényeket és kiegészítőket, úgy mindenképpen
fenyőből válasszunk ágykeretet is. A fenyő alapanyagból készült termkek előnye a kedvezőbb árfekvés,
a széles és bárhol megvásárolható kiegészítőválaszték.
Hátrányok: tekintettel, hogy u.n. puhafa, így könnyű a felületét megsérteni, hajlamos a benyomódásra
és az ütődések is maradandó nyomot hagynak. További hátrány -már amennyiben ez hátrány, hogy a
natúr termékek a lakk alatt fény hatására színeződnek, öregednek, ezért a nem egyidőben vett
kiegészítők más-más színt adhatnak.
Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus csavar
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Fenyő ágykereteink itt megtekinthetők>
Borovi fenyő:
Tulajdonságai tekintve gyakorlatilag megegyezik az erdei fenyővel, annyi különbséggel, hogy
keményebb, az erdei fenyőnél egy fokkal szívósabb alapanyag, így az erdei fenyőnél jobban ellenáll a
mechanikai hatásoknak, de még mindig messze elmarad a keményfáktól.
Hátrányok: tekintettel, hogy u.n. puhafa, így könnyű a felületét megsérteni, hajlamos a benyomódásra
és az ütődések is maradandó nyomot hagynak. További hátrány -már amennyiben ez hátrány, hogy a
natúr termékek a lakk alatt fény hatására színeződnek, öregednek, ezért a nem egyidőben vett
kiegészítők más-más színt adhatnak.
Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus csavar
Éger:
A nyírfával közel megegyezően a félkeményfák osztályába tartozik, így egy kicsit "erősebb", ellenállóbb,
mint a fenyő bútorok. Sajnálatos módon Magyarországon az éger ágyak és kiegészítőik árfekvése
megközelíti, olykor átlépi a keményebb -pl. bükk- árszintjét, ezért csak ritkán lehet szép és kedvező
árfekvésű éger terméket találni.
Hátrányok: minőségéhez képest magasabb árfekvés, szerény típusválaszték
Illesztés: fésűs fém akasztó, ritkán elemösszehúzó metrikus csavar
Bükk:
Keményfa területen talál a bükkfából készült termékek nyújtják a legnagyobb keményfa
termékválasztékot az országban. Homogén anyagszerkezetével és felületével az egyik legjobban
alakítható és felületkezelhető (pácolható) fafajták közé tartozik. Tartós, stabil rostszerkezet, alaktartó
és ellenáll a felületi sérüléseknek. Ár/érték arányban a bükkfából készült ágykeretek, éjjeliszekrények,
komódok és kiegészítőik mindenképpen a legjobb termékek közé tartoznak. A keményfából készült
ágykeretek lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést eredményező hagyományos fa csapolásokat,
emelyek csapjai többnyire gyertyánfából készülnek (évszázadok óta szerszámfa)
Hátrányok: a puha és félkemény fákhoz képest valamivel magasabb árfekvés, nem karakteres erezet.
Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa csapolás!
Madeira, Antólia, Marbella, Valencia, Castello, Prestige, Nido-Noche (bioágyak)
Tölgy:
Keménységét tekintve kicsivel a bükk fölött ál, így a felületi sérülésekkel szemben a kőrisfa mellett a
leg ellenállóbb fafajtánk. Határozott, struktúrált erezetének/mintázatának köszönhetően a
hagyományos mintázású fa felületű hálószobát hozhatja el otthonunkba. Kimondottan hosszú
élettartamú!
Hátrányok: a tölgy határozott mintázata sokszor nemtetszést válthat ki, árfekvését tekintve
20-25%-kal kerül többe, mint egy azonos bükk ágykeret vagy kiegészítő.
Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa csapolás!
Kőris:
Keménységét és használati tulajdonságai tekintve a tölggyel közel azonos értéket mutat, viszon fehér
színű és homogén (szinte mintázat nélküli) anyagszerkezete nagyon jól alakítható felületkezelést
(pácolás, olajozás) tesz lehetővé.
Hátrányok: kb. tölgy árfekvés, mintáját és színét sokan összetévesztik a fenyőével.
Illesztés: fésűs fém akasztó, elemösszehúzó metrikus csavar és eredeti önzáró fa csapolás!
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minimál ágy, ágyváz, olcsó ágy, fiatalos ágykeret, ágykeretek budapest, bükk ágy, keményfa ágy,
tömör fa ágy
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