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Link do produktu: https://focusgarden.pl/fotel-z-regulacja-technorattan-malta-grey-p-2978.html

Fotel z regulacją
technorattan MALTA
Grey
Cena

749,00 zł

Dostępność

Chwilowo niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

002709

Kod EAN

5902706223422

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Elegancki mebel ogrodowy o szerokim zastosowaniu, fotel Malta powstaje z technorattanu, wyplatanego na solidnym,
stalowym stelażu. To nadzwyczaj trwałe i odporne materiały: produkt długo zachowuje pełnię walorów estetycznych, a przy
tym jest bardzo prosty w pielęgnacji. Do utrzymania w czystości fotela Malta Grey z technorattanu wystarczy wilgotna
ściereczka - bez konieczności regularnego impregnowania specjalistycznym preparatem. W komplecie z fotelem
technorattanowym Malta znajdują się komfortowe, dopasowane do szarej kolorystyki poduchy na siedzisko oraz oparcie. To
ostatnie zasługuje na szczególną uwagę, gdyż zostało wyposażone w hydrauliczny mechanizm regulacyjny - dźwignia
odblokowująca znajduje się w dogodnym miejscu na boku, do którego nie trzeba się specjalnie wychylać. Ergonomiczny fotel
ogrodowy z technorattanu Malta Grey możesz ustawić pod siebie, w takiej pozycji, która zapewni Ci najwyższy poziom relaksu.
Cała konstrukcja jest lekka, można łatwo przenieść mebel z salonu do ogrodu i z powrotem, a specjalnie zakończone nóżki
zapewniają doskonałą stabilność. Dodając do tego atrakcyjną cenę w sklepie Focus Garden, fotel technorattanowy Malta
będzie znakomitym wyborem dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość, oraz nowoczesną stylistykę.

Cechy:

fotel przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
stelaż wykonany jest z wytrzymałej i solidnej stali, która zapewnia należytą sztywność konstrukcji
do wykończenia użyty został najwyższej jakości technorattan w odcieniu grey
fotele posiadają bezstopniowe regulowane oparcie, mechanizm można odblokować podnosząc dźwignię do góry
komfort wypoczynku dopełnia bardzo wygodna poduszka na siedzisku i oparciu
ergonomiczny profil zapewnia maksymalny relaks i wypoczynek całego ciała
zastosowane materiały zapewniają wysoką odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
całość jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości, do pielęgnacji wystarczy tylko wilgotna ściereczka

Wymiary:

Szerokość - 57 cm
Głębokość - 68 cm
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Wysokość - 111 cm
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