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Link do produktu: https://focusgarden.pl/fotel-ogrodowy-do-zestawu-garda-desert-coffee-p-4024.html

Fotel ogrodowy do
zestawu GARDA
Desert Coffee
Cena

575,00 zł

Cena poprzednia

1 199,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

004067

Producent

Novussi

Opis produktu
Opis:
Seria GARDA od marki premium Novussi to wyjątkowo udana kolekcja, a fotel ustanawia nowe standardy w swojej kategorii.
Niepowtarzalna wygoda, długa żywotność, oryginalny design, modne wzornictwo i wysmakowana kolorystyka.
Kupując fotel dostaniesz to wszystko, a także znacznie więcej! Meble ogrodowe Novussi GARDA powstają ze specjalnie
wzmocnionych materiałów, co zapewnia im niezmienną trwałość przez długie lata. Nawet po wielu sezonach intensywnego
użytkowania. W efekcie fotel GARDA zachowuje oryginalne, nasycone barwy i wszystkie walory użytkowe - bez
specjalnej konserwacji. Polipropylen w połączeniu z włóknem szklanym, z którego wykonano podstawową konstrukcję
fotela Novussi GARDA, okazuje się całkowicie odporny na opady i słoneczne promienie UV. Do utrzymania takich mebli
ogrodowych w idealnym stanie wystarczy podstawowa pielęgnacja. Dodatkowo fotel spełnia wyśrubowane standardy
CATAS dla profesjonalnego wyposażenia lokali HoReCa. Nie sposób znaleźć lepszej rekomendacji! Dobierz inne meble
ogrodowe z serii i razem z fotelem skomponuj własny zestaw GARDA w sklepie Focus Garden!

Cechy:
fotel GARDA to oryginalna produkcja marki mebli premium – Novussi, której jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w
Polsce
całość wykonano z najwyższej jakości tworzywa jakim jest 100% polipropylen, którego strukturę wzmocniono
dodatkowo włóknem szklanym dla uzyskania maksymalnej trwałości
polipropylen jest jednolity i barwiony w masie co powoduje, że meble nie odbarwiają się na słońcu i na długo
zachowują świeży wygląd
sprężyste i wygodne poduszki siedziskowe oraz oparciowe wykonane są z wodoodpornej tkaniny, a ich kolor został
specjalnie skomponowany dla uzyskania najlepszego efektu
oparcie i podłokietniki można montować ze wszystkich stron modułu
potwierdzeniem najwyższej jakości produktu jest uzyskanie specjalnego certyfikatu instytutu badawczego CATAS,
który rekomenduje zastosowanie mebli również do branży HoReCa
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Wymiary:
szer. - 71,5 cm, głęb. - 75 cm, wys. - 78 cm
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