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Link do produktu: https://focusgarden.pl/domek-narzedziowy-montreal-9x10-cold-grey-p-4065.html

Domek narzędziowy
MONTREAL 9x10 Cold
Grey
Cena

2 537,00 zł

Cena poprzednia

3 299,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

003105

Kod EAN

5902706225303

Producent

Hardmaister

Opis produktu
Opis:
Domek MONTREAL 9x10 cold grey to uniwersalna szopa narzędziowa z przesuwanymi drzwiami. Jest idealnym miejscem do
przechowywania narzędzi, rowerów, kosiarek oraz sprzętu ogrodniczego. Całość została wykonana z wysokiej jakości
materiałów - rama ze stali ocynkowanej oraz ocynkowane ogniowo panele stalowe o grubości 0,25 mm. Dzięki temu
zapewniona jest najlepsza wytrzymałość, stabilność, trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne i korozję.
Dwuspadowy dach zapobiega gromadzeniu się wody i śniegu, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Cztery
otwory wentylacyjne oraz dodatkowe okno zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza. Domek jest przeznaczony do
montażu.

Cechy:

wykonanie z wysokiej jakości materiałów - rama ze stali ocynkowanej oraz ocynkowane ogniowo panele stalowe,
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
przestronna konstrukcja zapewniająca dużo miejsca do przechowywania narzędzi i sprzętu ogrodowego, grilli, rowerów
i narzędzi do majsterkowania
praktycznie bezobsługowy, nie wymaga specjalnej konserwacji – do pielęgnacji wystarczy mycie wodą od czasu do
czasu
szerokie i przesuwne, podwójne drzwi wejściowe zapewniają łatwy dostęp do szopy oraz wyposażone są w uchwyty,
które można zabezpieczyć kłódką (kłódka nie jest dołączona)
podwójne otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu, zapewniają wystarczającą cyrkulację powietrza wewnątrz,
zapobiegając gromadzeniu się wilgoci i pleśni
dodatkowe okno, które zapewnia odpowiednią ilość naturalnego światła
dwuspadowy dach zapobiega gromadzeniu się wody i śniegu, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania
trwała i wytrzymała konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania zapewnią wieloletnie i komfortowe użytkowanie
domek przeznaczony jest do łatwego montażu, nie wymagający wiedzy budowlanej

Wymiary:

wygenerowano w programie shopGold

Zewnętrzne: szerokość - 277 cm, głębokość - 323 cm, wysokość - 219 cm
Wewnętrzne: szerokość - 267 cm, głębokość - 309 cm, wysokość - 219 cm
Drzwi: 117 x 181 cm
Powierzchnia: 8,25 m2
Waga (z opakowaniem): 101 kg

Instrukcja
Instrukcja obsługi
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