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Fotel Nardi FOLIO
Agave
Cena

605,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Od 2 do 4 tygodni

Numer katalogowy

002943

Kod EAN

8010352300163

Producent

Nardi

Opis produktu
Opis: Intrygująca propozycja włoskich projektantów dla każdego, kto oczekuje po meblach najwyższej jakości. Fotel ogrodowy
Nardi Folio zachwyca oryginalnym, nowoczesnym designem i imponuje ilością użytecznych rozwiązań. Ażurowe siedzisko i
oparcie tworzą tak naprawdę jedną całość, a elastyczne tworzywo oraz specjalnie zaprojektowany system pozwalają wygodnie
wyregulować ich wzajemne położenie. Fotele Nardi Folio Agave powstają z barwionej w masie, zielonej żywicy
polipropylenowej z dodatkiem włókien szklanych. W efekcie włoskie meble ogrodowe wyglądają wspaniale przez długi czas,
nawet przy intensywnym użytkowaniu w trudnych warunkach. Fotel Nardi Folio jest praktycznie całkowicie niewrażliwy na
deszcz, a jednolite kolory nie blakną pod wpływem promieni słonecznych. Te meble są tak dobre, że wykorzystuje się je
również w obiektach użyteczności publicznej. Każdy fotel ogrodowy Nardi Folio Agave spełnia wymagające normy jakości i
bezpieczeństwa, o czym świadczy certyfikacja instytutu CATAS. Wszystkie elementy konstrukcji wytrzymują spore obciążenia,
a gumowe zakończenia nóg zmniejszają ryzyko utraty równowagi na śliskiej powierzchni - np. podczas poprawiania pozycji w
siedzisku przez użytkownika. Oczywiście fotel ogrodowy Nardi Folio zapewnia znakomity komfort, dzięki nim relaks pod
chmurką stanie się prawdziwą przyjemnością. Z kolei niepowtarzalny projekt oraz zielona kolorystyka sprawią, że wygląd
Twojej posesji nabierze wyrazistego charakteru. Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty sklepu FocusGarden
składania zamówień na fotele ogrodowe Nardi Folio Agave w korzystnej cenie.
Cechy:
całość wykonano z najwyższej jakości tworzywa jakim jest 100% polipropylen, którego strukturę wzmocniono
dodatkowo włóknem szklanym dla uzyskania maksymalnej trwałości
siedzisko oraz oparcie wykonane są z jednego kawałka tworzywa co daje niepowtarzalny wygląd
polipropylen jest jednolity i barwiony w masie co powoduje, że meble nie odbarwiają się na słońcu i na długo
zachowują świeży wygląd
do regulacji fotela zastosowano niezwykle giętkie profile umożliwiające ustawienie oparcia w dogodnej pozycji; bez
zawiasów oraz przekładni
zakończenia nóg są podgumowane, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo na wilgotnych powierzchniach
fotel ogrodowy Folio jest maksymalnie odporne na zmienne warunki pogodowe i wyjątkowo
wytrzymały potwierdzeniem najwyższej jakości produktu jest uzyskanie specjalnego certyfikatu instytutu badawczego
CATAS
produkt renomowanego producenta mebli do ogrodu i kanału HoReCa - marki Nardi

Wymiary:
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Szerokość - 72 cm
Wysokość - 106,5 - 113 cm
Głębokość - 81 - 92,5 cm
Waga - 8,2 kg
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