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Sofy z funkcją spania
Jedną z nowinek, które coraz chętniej zaglądają na meblarskie salony, są sofy z funkcją spania.
Wynika to po części z dążenia do unowocześnienia przestrzeni mieszkalnej, a po części ze
starych przyzwyczajeń. „Skoro już jest sofa, to niech będzie możliwość przespania się na niej od
czasu do czasu, np. gdy nagle odwiedzi nas ciocia”. Jest to rozumowanie całkowicie niepojęte
dla Skandynawów, co wynika z ich skrajnie odmiennych przyzwyczajeń w tej materii, jednak
bardzo typowe dla mieszkańców Europy po naszej stronie Bałtyku.

Najnowszy produkt FNFM Tagmet (ZE-001.31) jest właśnie takim
mechanizmem, który bezproblemowo może zwiększyć atrakcyjność
każdej sofy z uwagi na zastosowaną
w niej funkcję spania.
Zestaw przeznaczony jest do
użycia w sofach wolno stojących 2,
3-osobowych. Zaletą mechanizmu
jest łatwy proces montażu do mebla. Odbywa się on poprze zastosowanie drewnianej prowadnicy z
hakiem ograniczającym. Leżysko
stelaża natomiast połączone jest
z końcową platformą poprzez samoblokujący się przegub poduch.
Dodatkowo w skład zestawu wchodzi noga montowana do końcowej
platformy, pełniąc funkcję podpory.

ST-001.31
Producent: FNFM Tagmet.

Narożniki

Kolejną kategorią mechanizmów
stosowanych w meblarstwie są stelaże do narożników. Nie jest to może
jakaś specjalna nowinka, jednak
są to konstrukcje praktycznie „nie-
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śmiertelne”, a przez to nieustannie
ulepszane, słusznie bowiem ich producenci zakładają, że jest to temat
w dalszym ciągu rozwojowy. Wynika to stąd, że popularna „rogówka”
doskonale pasuje do większości
wnętrz. Jest nie tylko praktyczna i
estetyczna, ale również jej budowa
umożliwia zaoferowanie użytkownikowi bardzo pojemnej skrzyni
na pościel. Najczęściej stosowane
są dwa typy stelaży, oparte na popularnie zwanych przez tapicerów
„delfinach”, rzadziej na „krzyżakach”.
Różnią się one – w zależności od
producentów – wieloma szczegółami: kinematyką ruchu, sposobem
montażu, osadzeniem kółeczek w
prowadnicy lub na skrzyni etc., etc.
Są to jednak niuanse istotne dla
producentów mebli na etapie projektowania skrzyni, nie mają jednak
najmniejszego znaczenia dla użytkownika, ponieważ uzyskany efekt
końcowy jest w każdym przypadku
taki sam.
Z grubsza stelaże do narożników
można podzielić na dwie kategorie
– z rolkami jezdnymi osadzonymi
na stałe oraz chowającymi się w
trakcie składania. Mechanizmy z rolkami osadzonymi na stałe przeznaczone są do narożników bez nóżek
(ST-001, ST-070, ST-101), natomiast
stelaże z „chowanym podwoziem”
montuje się do mebli na nóżkach
(ST-050).
Zarówno jedne, jak i drugie posiadają wspornik w postaci rurki
wykonanej w opatentowanej przez
FNFM Tagmet technologii zaciskania gwintu, dzięki czemu wyelimi-

nowana została ewentualność zrywania się gwintu.

ST-050
Producent: FNFM Tagmet.

ST-001
Producent: FNFM Tagmet.

Stelaże tego typu mają bardzo uniwersalne zastosowanie ze
względu na fakt, że ich adaptacja
do każdej, ograniczonej jedynie wytrzymałością mechaniczną, szerokości mebla jest bardzo proste. Jedyną
zmienną przy zmianie szerokości
stelaża jest bowiem tylko długość
rurki, a to nie nastręcza producentom tego typu stelaży najmniejszych trudności. Ich popularność
wynika też zapewne z praktycznie
stuprocentowej niezawodności.
(gs)
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