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Link do produktu: https://focusgarden.pl/domek-ogrodowy-factor-6x6-keter-p-1025.html

Domek ogrodowy
FACTOR 6x6 - KETER
Cena

2 499,00 zł

Cena poprzednia

3 499,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

001071

Kod EAN

7290103664930

Producent

Keter/Curver

Opis produktu
Opis:
Domek ogrodowy wysokiej klasy, przeznaczony do samodzielnego montażu. Keter Factor 6x6 charakteryzuje się
zaawansowanymi parametrami technicznymi, ilością praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nadzwyczajną
żywotnością. Producent wystawia niespotykanie długą gwarancję, co dobitnie świadczy o jakości tej konstrukcji. Domek
narzędziowy Factor 6x6 Keter składa się z paneli, które nieco przypominają deski. Tyle że w przeciwieństwie do drewna
nowoczesne tworzywo sztuczne jest w zasadzie całkowicie wodoodporne. Identyczna niewrażliwość domków ogrodowych
Keter Factor 6x6 tyczy się również promieni UV, skrajnych temperatur i innych czynników pogodowych. I to wszystko bez
żmudnej, systematycznej pielęgnacji specjalistycznymi środkami chemicznymi. Domki narzędziowe Keter Factor 6x6
zapewniają sporą przestrzeń użytkową, co powinno pozwolić na przechowywanie w magazynku zdecydowanej większości - a
być może wszystkich - akcesoriów i sprzętu najczęściej używanego w ogrodzie. Od łopat i grabi, przez grill czy zabawki dla
dzieci, aż po kosiarki. W zestawie z domkiem ogrodowym Factor 6x6 Keter znajdują się dwie półki, które z pewnością ułatwią
utrzymanie porządku w budce. Dach domku narzędziowego Keter Factor 6x6 też został stosownie wzmocniony, z myślą o
intensywnych opadach śniegu - szczegółowe parametry przedstawiamy w odpowiedniej sekcji. Spośród dodatkowych
udogodnień warto wyróżnić przynajmniej trzy z nich. Po pierwsze: domek ogrodowy Keter Factor 6x6 posiada szerokie,
dwuskrzydłowe drzwi z solidnym zamkiem (z możliwością zamontowania kłódki). Takie rozwiązanie zarówno ułatwia dostęp do
trzymanych w środku rzeczy, jak też zwiększa ich bezpieczeństwo. Po drugie: w domkach narzędziowych Factor 6x6 marki
Keter nie zabrakło panelu wentylacyjnego, który zapewnia właściwą cyrkulację powietrza - a tym samym chroni zgromadzony
sprzęt przed nadmiarem wilgoci. I wreszcie po trzecie: boczne okno oraz długi świetlik w dachu, gwarantujące szeroki dostęp
światła słonecznego do środka.

Cechy:

domek wykonany jest w całości z najwyższej jakości tworzywa sztucznego o strukturze naturalnego drewna, WOOD
EFFECT!
jest praktycznie bezobsługowy i nie wymaga żadnych zabiegów impregnacyjnych (malowania, lakierowania itd.)
naturalna i uniwersalna kolorystyka doskonale współgra z dowolną architekturą ogrodu
wytrzymała podłoga znosi obciążenia 150 kg/m2 oraz zabezpiecza przed błotem, deszczem, śniegiem i gryzoniami
wybrane panele ścienne i elementy dachu wzmocnione są dodatkowo metalowymi profilami!!!
szerokie, podwójne drzwi wejściowe zapewniają łatwy dostęp oraz wyposażone są w ucha do założenia opcjonalnej
kłódki
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boczne okno oraz specjalne doświetlenie dachowe zapewniają odpowiednią ilość naturalnego światła
domek posiada na wyposażeniu dwie funkcjonalne półki
wmontowane otwory wentylacyjne dostarczają niezbędną cyrkulację powietrza i chronią przed wilgocią
maksymalna odporność na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV
domek jest bardzo wygodny w użytkowaniu, ponieważ materiały wykorzystane do jego budowy nie rdzewieją i nie
łuszczą się
trwała i wytrzymała konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania zapewnią wieloletnie i komfortowe użytkowanie
domek przeznaczony jest do prostego i łatwego montażu, nie wymaga specjalistycznych narzędzi
domek objęty jest 10-letnią gwarancją producenta firmy Keter!
Wymiary:

Zewnętrzne: szerokość - 178 cm, głębokość - 195,5 cm, wysokość - 208 cm
Wewnętrzne: szerokość - 162 cm, głębokość - 182 cm, wysokość - 200 cm
Drzwi: 138,5 x 184 cm
Pojemność: 6,1 m3
Powierzchnia podłogi: 2,9 m2
Waga: 86 kg

Szczegóły:
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Opis rozszerzony:

Domek narzędziowy to nieoceniony element małej architektury ogrodowej pozwalający utrzymać porządek w ogrodzie i na
działce. Wykonany z doskonałej jakości surowców niewymagających specjalistycznej konserwacji ani impregnacji daje
satysfakcję z długoletniego użytkowania. Rozmiary domku sprawiają, że można wewnątrz utrzymać idealny porządek. Na
podłodze ustawić można rzeczy większe, na ścianach zaś zamontować półki przeznaczone na lekkie przedmioty oraz haki do
zawieszenia tego, co nijak nie może sobie znaleźć miejsca.
Model FACTOR 6x6 - KETER jest na tyle pojemny, że można w nim przechowywać wszystko, co potrzebna do pracy w ogrodzie
oraz do spędzania w nim czasu wolnego. Dwuskrzydłowe drzwi gwarantują doskonały dostęp do wnętrza oraz maksymalny
komfortowy ustawiania i segregowania przedmiotów. Daje to gwarancję utrzymania porządku i pozwala prędko odszukać
potrzebne w danej chwili narzędzie czy zabawkę. FACTOR 6x6 - KETER produkowany w neutralnej gamie kolorystycznej,
dlatego pasuje do każdego ogrodu i doskonale wkomponowuje się w krajobraz.
Wykonany z najwyższej jakości tworzyw, odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysokich temperatur oraz
promieniowania ultrafioletowego, domek narzędziowy stanowi o walorach użytkowych naszego ogrodu. Można, oczywiście, iść
w zupełnie inna stronę: skrzynie, schowki, zagracony taras czy ganek. Jednak domki narzędziowe to zupełnie inna jakość, inny
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sposób myślenia o ogrodowej przestrzeni, której pierwotnym przeznaczeniem jest cieszyć oko, a nie frustrować właścicieli
nadmiarem poupychanych po katach narzędzi i sprzętów.
Domek FACTOR 6x6 – KETER uchroni ogród przed bałaganem, a biesiadujących w ogrodzie amatorów grillowania czy taplania
się w dmuchanym basenie, od kłopotów z porządkowaniem niewymiarowych przedmiotów. Równie łatwy w montażu jak w
czyszczeniu, polecany jest wszystkim, dla których ogród to integralna część życia rodzinnego i towarzyskiego.

Instrukcja
Instrukcja obsługi
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