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М'які меблі є незамінним атрибутом в будь-якому будинку. Ліжка та крісла, а також
дивани затребувані в будь-якій кімнаті, будь-то дитяча, вітальня, спальня або навіть
кухня. Головне, щоб ця меблі була зручною, прослужила максимально довго. А для цього,
при покупці м'яких меблів необхідно враховувати багато факторів.       Зокрема, звертати
увагу на каркас, наповнювачі, оббивку. Багато хто, облаштовуючи житло в спальне місце,
замість ліжка, віддають перевагу більш оптимальному рішенню - розкладному дивану.
Цей предмет меблів досить зручний і багатофункціональний, прекрасно підійде до
будь-якому приміщення, в тому числі і з обмеженим простором.

Купивши, наприклад, розкладний диван клер твіст, запевняє  sm-media.org, надається
можливість більше часу проводити у вітальні, яка, ближче до вечора, зможе легко
перетворитися в комфортну спальню. Чудово буде виглядати м'який розкладний
диванчик-ліжко і в кімнаті-спальні малюка. Не зайвим виявиться настільки корисний
предмет м'яких меблів і в кабінеті, в якому часто керівники і бізнесмени засиджуються до
ранку. Потрібно просто підібрати оптимальний для себе варіант такого незамінного
помічника, як розкладний диван.

Звертаючи увагу, наприклад, на каркаси диванів взагалі, розкладні зокрема, потрібно
враховувати, що ті бувають металеві і дерев'яні. Кожен з варіантів має свої особливості.
Каркас з дерева прослужить довго, якщо диван будуть експлуатувати при певних
умовах. При з'єднанні деталей тут використовуються болти (замість шурупів), бо диван
довгий час не буде розхитуватися. Краще всього, коли каркас зроблений з дуба, ясена,
горіха або бука. Металеві каркаси більш міцні, відповідно і довговічніше, але не до
будь-якого інтер'єру вони підійдуть.

Наповнювачі диванів - наступна важлива характеристика. Переважно, диванним
наповнювачем служить: пінополіуретан або поролон, пружинні блоки, холлофайбер або
дюрофіл. Найдешевшим наповнювачем є поролон, який швидко втрачає форму, на
відміну від, наприклад, холлофайбер (навіть після тривалого використання залишається
як новий). Пружинні блоки дуже рекомендують тим, у кого проблеми з хребтом, адже
вони гарантують мінімальне навантаження на спину. Важливо, щоб обшивка дивана мала
блискавку, тоді наповнювач легко замінити. Особливо ретельно, звичайно ж, вибирають і
оббивку дивана.
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