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1. Кут ліжка може розташовуватись як з 
правого, так і з лівого боку.

2. Боковий підіймальний механізм з ні-
шею, де з легкістю можна зберігати 
іграшки або постільну білизну.

3. Стильний дизайн бокових стінок, деко-
рований вертикальними прошивами.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ
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Кожна ніч у NEW «Джерсі» буде спокійною та 
солодкою. Новинка компактна, лаконічна, стри-
мана та водночас стильна. Стильний дизайн 
бокових стінок, декорований вертикальними 
прошивами, сподобається малюкові з першо-
го погляду. Він додає затишку кімнаті, а м’які 
форми захищають дитячий сон від монстрів та 
холодних стін.

«Джерсі» дає змогу використовувати не тільки 
сам кут, але і прилеглий простір, звільняючи, 
водночас, решту кімнати. Дитяче ліжко має 
підіймальний механізм.



В основі каркасу цільні бруси хвойних порід 
забезпечують надійність та довговічність виробу. 
Букові ламелі гарантують здоровий сон, від якого 
залежить енергійність та бадьорість дитини.

Перевага цієї моделі у відсутності прив’язки до 
віку. Дитина може використовувати таке ліжко 
досить довго, навіть у підлітковому віці. Загальні 
габарити ліжка 2,19х1,08 м (розмір спального міс-
ця 90х200 см), проте виготовляється і під матрац і 
1,2х2,0м. Висота та товщина спинок 95 см і 9 см 
відповідно.

Для Вашого комфорту кут ліжка може розта-
шовуватись як із лівого, так і з правого боку — 
залежно від особливостей планування.

Родзинка ліжка «Джерсі» у її простоті, таке 
ліжко впишеться в будь-який інтер’єр. Стати 
художником нової покупки легко із палітрою 
кольорів FRANKOF, якісні тканини із широким 
вибором текстур та відтінків дають змогу  зро-
бити хороший вибір на Ваш смак та розсуд.
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