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Link do produktu: https://focusgarden.pl/krzeslo-nardi-costa-bistrot-antracite-p-1931.html

Krzesło Nardi COSTA
BISTROT Antracite
Cena

219,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Od 2 do 4 tygodni

Numer katalogowy

001818

Producent

Nardi

Opis produktu
Opis:
Wygląda znajomo? Nic dziwnego, krzesła Nardi Costa Bistrot cieszą się całkiem sporym powodzeniem, w tym grafitowa wersja
Antracite. Zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak też firm sektora HoReCa, więc być może widzieliście je już w kilku
miejscach i mieliście okazję je wypróbować. Jeśli tak - wiecie już, że krzesło ogrodowe sprawia bardzo przyjemne i korzystne
wrażenie wręcz szytego na miarę. Maksymalny komfort użytkowania to tylko jedna z rozlicznych zalet włoskiego wyrobu.
Wśród najmocniejszych stron Nardi Costa Bistrot Antracite z pewnością trzeba wymienić bardzo trwały, odporny na wszelkie
warunki pogodowo-atmosferyczne materiał, z którego je wykonano. Poza tym tworzywo sztuczne, w przeciwieństwie choćby
do drewna, obywa się bez specjalnej konserwacji. Wystarczy zwykłe przecieranie kurzu i czyszczenie ewentualnie
powstających przy normalnym korzystaniu plam - np. po wylanym w trakcie garden party keczupie, aby barwa grafitowego
Antracite (jeden z 6 dostępnych kolorów) pozostała na lata równie intensywna, co w momencie zakupu. Wielką
wszechstronność krzeseł ogrodowych renomowanego włoskiego producenta widać po niby małych, a bardzo praktycznych
kwestiach. Np. antypoślizgowych nóżkach. Nardi Costa Bistrot - krzesło do restauracji, domowego ogródka, do kuchni, na
taras, dla hotelu, na balkon… pełna wyliczanka zastosowań tego konkretnego modelu byłaby znacznie, znacznie dłuższa.
Wiele w tym temacie mówi rekomendacja Włoskiego Instytutu Badawczego, przyznającego istotny certyfikat CATAS,
potwierdzający wysoką jakość krzeseł ogrodowych do restauracji i dopuszczający meble do użytku we wszelkich obiektach
publicznych.
Cechy:
całość wykonano z najwyższej jakości tworzywa jakim jest 100% polipropylen, którego strukturę wzmocniono
dodatkowo włóknem szklanym dla uzyskania maksymalnej trwałości
zastosowane tworzywo ma na całym swoim przekroju jednolitą strukturę i kolor, nie traci więc barwy pomimo
intensywnego użytkowania
nogi mają antypoślizgowe zakończenia i nie ślizgają się na mokrych powierzchniach
krzesła można sztaplować (wkładać jedno w drugie), w ten sposób nie zajmują dużo miejsca, kiedy nie są używane
krzesło ogrodowe Costa Bistrot jest maksymalnie odporne na zmienne warunki pogodowe i wyjątkowo wytrzymałe
potwierdzeniem najwyższej jakości produktu jest uzyskanie specjalnego certyfikatu instytutu badawczego CATAS
krzesła są bardzo łatwe do utrzymania w czystości, wystarczy zmyć je wodą z węża ogrodowego lub użyć wilgotnej
ściereczki
produkt renomowanego producenta mebli do ogrodu i kanału HoReCa - marki Nardi
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Wymiary:
Szerokość – 49 cm
Wysokość - 83 cm
Głębokość - 54 cm
Waga – 3,9 kg

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

