Kaappisänky TK331

Kuvaus
Kaasujouset keventävät sängyn nostoa ja laskua. Sängyn nousevat tikkaat muodostavat
kätevästi yläasennossa turvalaidan yläsängyn päätyyn. Yläsängyssä on sivuilla turvalaidat ja
alasängyssä vierähtämissuojat. Sänkyjen yläasennossa on automaattinen turvalukitus.
Kaappisänky TK331 täyttää standardin SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset. Lisävarusteena
on saatavissa painonappilukko ja verho alasänkyyn.
Kaapin mitat (L x S x K): 700 x 400 (+ ovi) x 2323 mm
Patjan koko (P x L x K): 1400 x 550 x 50 mm
Kiinnityskorkeudet ovat 766 ja 2278 mm lattiasta.
Materiaalit
Kaapin runko on ja ovi ovat melamiinia tai korkeapainelaminaattia. Sängyt ovat lakattua
massiivikoivua ja pohjat rei’itettyä koivuvaneria.
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Kaappisänky TK331
Turvalaidaksi nouseva tikas

Tuulettuva rakenne

Sängyn tikas nousee
helposti turvalaidaksi
yläsängyn jalkopäähän,
mikä mahdollistaa myös
kulkuväylän alasänkyyn.

Sänkyjen pohjat ja
kaapin lattia on rei’itetty,
jotta ilma kiertää
kaapissa ja petivaatteet
pysyvät miellyttäviltä
käyttää.

Verho alasänkyyn
Lisävarusteena on
saatavissa täysin pimentävä
verho kiskoilla alasänkyyn.
Näin lapsi saa tarvittaessa
rauhallisen oman pesänsä
oven ollessa toisella
puolella. Värivaihtoehdot:
Harmaa, valkoharmaa,
tummanruskea, vihreä, terra
ja keltainen.

Helppo siivottavuus
Sokkeli on kylkien
tasalla, mikä helpottaa
siivousta merkittävästi.
Myös kaapin lattiataso
on korotettu, mikä estää
roskien kulkeutumista
kaappiin.
Säätöjalat
Runkoon on asennettu helposti ja
monipuolisesti säädettävät jalat. Säätöjalat
mahdollistavat kaappien asennuksen myös
kalteville lattiapinnoille ja estävät lattialla
olevan kosteuden siirtymisen runkoon.

Painonappilukko
Lisävarusteena on
saatavissa
painonappilukko, joka
lukitsee oven kätevästi
kiinni.

Lukitushaka
Helppokäyttöinen
lukitushaka pitää sängyn
kaapin sisällä.

250 asteen saranat
250 astetta avautuvat
saranat takaavat helpon
käytettävyyden sekä
pitkän käyttöiän.

Kaasujouset
Sängyt nousevat ja laskevat hidastavilla
kaasujousilla, mikä tekee käytöstä turvallista ja
ergonomista.
Kolkutuksenesto
Kolkutuksenestolaite lukitsee
oven automaattisesti sängyn
laitaan. Lukitus avautuu
automaattisesti, kun
päätykahvasta nostetaan.
Askelmat vaakatasossa
Sängyssä on 3 vaakatasossa
olevaa askelmaa, joiden
päältä on miellyttävä kiivetä
sänkyyn.
Kuminauhat liinavaatteille
Sängyissä on kuminauhat helppokäyttöisillä
klipseillä, jotka pitävät liinavaatteet paikoillaan.
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