G.G.ARCHE KFT.
BÉRELHETŐ TÁBORI ÁGY (PÓTÁGY)

Egy kölcsönözhető, mobil fekhely kompromisszumok nélkül
Azoknak, akik nem ismernek tréfát, ha pihenésről van szó
A Magyar Honvédség és a Katasztrófavédelem "fektető anyagaként" ismert technika
minden tekintetben valódi ágy. Ezt a praktikus felszerelést kínáljuk fel Önnek,
ha egy igazán korrekt megoldást keres az átmeneti szálláshelyek kialakításához.

Egy rendkívül sikeres konstrukció,
amely évtizedek óta rivális nélkül
szolgálja a fenti szervezeteket és a
privát felhasználókat egyaránt.
Nem véletlen, hisz méretei, acél
szerkezete és a strapabíró huzatba
rejtett szivacs matrac kellő
kényelmet és stabilitást nyújt akkor
is, ha gyorsan kell szállást kiépíteni.

Minden ágyat egyedi sorszámmal láttunk el!

Behajtható lábai miatt jól
szállítható, könnyen raktározható.
Kis odafigyeléssel, gondos tárolással
valósággal elnyűhetetlen felszerelés.

Ez a megoldás elsősorban a táborszervezőknek
és a nagy létszámú, ottalvós rendezvények
házigazdáinak tehet jó szolgálatot.
A sorszám révén ugyanis könnyű a használatra
adott ágyakkal kapcsolatos felelősség megállapítása is. Adja ki az ágyakat vendégeinek
sorszám alapján, névre szólóan és garantáltan
nem Ön lesz az, aki a bérlet lezárása után
fizetni kénytelen más nemtörődömsége miatt.

A tábori ágy (pótágy) főbb technikai paraméterei:
Az ágy méretei, használatra készen

190 (h) x 70 (sz) x 40 (m) cm

Az ágy méretei, összecsukva (behajtott lábakkal)

190 (h) x 70 (sz) x 10 (m) cm

Az ágy súlya (váz, matrac együtt)
Terhelhetőség
Fekvőfelület anyaga
Szerkezet (váz) anyaga

12 kg
max.140 kg
szivacs matrac vászon huzatban
acél váz (cső), acélsodrony rugózat
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Rossz tapasztalatai voltak ezekkel az ágyakkal?
Dohos, penészes fekvőfelület, rozsdás, vagy használat közben összecsukló szerkezet? Mint bármilyen tárgy
esetében, így a tábori ágyakkal kapcsolatban is igaz, hogy a gondatlan kezelés és az igénytelenség
idővel még egy ilyen praktikus eszközt is használhatatlan ócskasággá változtathat.

Mi kizárólag kifogástalan eszközöket adunk bérbe, valamint megrendelőink és saját anyagaink
védelmében fokozottan ügyelünk az állagmegóvásra, különös tekintettel a nedvesség kizárására! Az ágyakat
minden esetben kiszárítjuk tárolás előtt, raktározásra pedig páramentesítéssel ellátott, ISO konténereket
használunk (300db ágy / konténer), mely minden évszakban kizárja, hogy a nedvesség és a pára az ágyak
huzatához férkőzhessen. A sérült eszközöket kijavítjuk, a csak komoly esztétikai hiányosságok mellett
javítható matracokat pedig új, a vászonnál korszerűbb huzattal látjuk el.

A tábori körülmények között is magasabb
komfortot igénylő megrendelők részére
ehhez az ágyhoz speciális, fehér lepedők
rendelhetők. Ezek szállodai minőségű
textíliák, bújtatóval a félrecsúszás ellen.

Legtöbbet Budapesten és 100km -es körzetében dolgozunk, de a tábor építés specialistájaként szinte az
egész országot bejártuk az eltelt bő évtized alatt. Visszatérő megrendelőink között szállásadók (ez az ágy
szállodai pótágy gyanánt is bevált), táborszervezők és felsőoktatási intézmények is találhatók, mely utóbbiak
2-300 fős gólyatáborokhoz akár telephelyünktől távolabb eső megyékbe is kérnek fekhelyeket tőlünk.
Azon vagyunk, hogy a járulékos költségeket a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk a szállítás esetében is.
Az alapelv egyszerű: nem fuvarosok vagyunk, ezért a valós költségeknél egy forinttal sem kérünk többet!
Ráadásul egyes régiókban speciális kondíciókat alkalmazunk, így könnyen lehet, hogy az Ön esetében is olyan
alacsony szállítási költséggel kalkulálunk, amit álmában sem képzelne.
Erre minden esélye megvan, ha az alább felsorolt helyek valamelyikén tervez rendezvényt:

E-mail:

info@fekhely-berles.hu

Telefon:

+36 (20) 320 2579

Látogasson el a www.fekhely-berles.hu
webhelyre és kérjen árajánlatot!

fekhely-berles.hu
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