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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ

1.  Скруглені кути додають окраси оселі та 
розвивають цікавість і уяву у своїх маленьких 
власників.

3. Модель комплектується боковим підіймаль-
ним механізмом. Містка ніша стане додатко-
вим місцем для зберігання речей.

2. Кутове розміщення захищає від холодних стін 
та додає затишку.



СХЕМИ

Спальне місце:
Сінді: 2,0х0,9   Сінді: 2,0х1,2   Сінді: 2,0х1,4
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KIDS
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Створіть для свого малюка не просто дитячу 
кімнату, а зачарований світ, де він зможе жити, 
як ніби уві сні, в оточенні казки. Натхненне сімей-
ними традиціями, ліжко «Сінді» навіює дітям 
почуття стилю і любов до якісних речей.

Команда професіоналів FRANKOF  подбала про 
безпеку Ваших малюків. Кожен елемент має 
великий запас міцності і розрахований на інтен-
сивне навантаження. Всі матеріали відповідають 
європейським стандартам, що підтверджується 
паспортом виробу.
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Здоровий сон — один із пріоритетів FRANKOF. 
Його забезпечує ортопедична основа з букових 
ламелей. Модель комплектується боковим підій-
мальним механізмом. Якщо є необхідність у 
додатковому місці для зберігання будь-яких 
речей, містка ніша стане приємним доповнен-
ням.

Завдяки функціональному дизайну, «Сінді» 
може використовуватися як для дітей від 3-х років, 
так і для підлітків.

Габарити ліжка — 2,135х1,02м (за умови спаль-
ного місця 90х200 см). Також виготовляється під 
розміри матрацу 120х200см та 160х200см. 
Товщина царг та спинки — 5,5 см. Кут ліжка 
можливо обрати під час оформлення замов-
лення.
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