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Leżak Nardi
ATLANTICO Bianco
Tortora
Cena

829,00 zł

Cena poprzednia

1 145,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

001235

Kod EAN

8010352450066

Producent

Nardi

Opis produktu
Opis:
Leżak ogrodowy Atlantico Bianco Tortora jest topowym modelem leżaka włoskiej marki premium Nardi. Wiedza producenta i
absolutnie najlepsze tworzywa pomogły wyprodukować leżak godny marki premium. Konstrukcja leżaka jest zbudowana na
zasadzie monobloku (jednolity, stały element) wykonanego ze 100% polipropylenu, który dodatkowo wzmocniono włóknem
szklanym. Oparcie i siedzisko, podobnie jak w modelu Alfa wykończono wygodną i wytrzymałą, oddychającą tkaniną Textilene.
Materiał ten jest bardzo często wykorzystywany w meblach ogrodowo-basenowych i razem z polipropylenem jest w pełni
odporny na słońce, deszcz, mróz, śnieg i UV. W razie potrzeby producent zapewnił jednak możliwość zakupu i bezproblemowej
wymiany tkaniny. Leżak plażowy Atlantico Bianco Tortora Nardi, tak samo jak inne leżaki tej firmy zapewnia rekordowe
obciążenia na poziomie 200kg i certyfikat instytutu badawczego CATAS, gwarantując tym samym mega wytrzymałość i
poczucie świetnego zakupu na wiele lat. Dostajemy też oczywiście 4-stopniową regulację oparcia, które można też rozłożyć na
płasko oraz kółka do transportu zamontowane w tylnej części. Leżak basenowy Atlantico Bianco Tortora jest przystosowany do
sztaplowania co ma szczególne znaczenie dla dużych ośrodków jak hotele, aquaparki, baseny i innych obiekty rekreacyjne.
Cechy:
bardzo mocna i zarazem lekka konstrukcja wykonana została z najwyższej jakości tworzywa sztucznego (100%
polipropylen)
siedzisko i oparcie leżaka ogrodowego wyłożono komfortową, wytrzymałą i oddychającą tkaniną Textilene, która w
razie potrzeby może być wymieniona
oparcie posiada 4-stopniową regulację kąta pochylenia umożliwiając dopasowanie leżaka do indywidualnych potrzeb,
dodatkowo oparcie możemy złożyć całkowicie na płasko
leżak wyposażono w antypoślizgowe stopki, które przydają się na mokrych i wilgotnych powierzchniach
w tylnej części zamontowano funkcjonalne kółka, które umożliwiają swobodne przenoszenie leżaka
elegancki i zarazem ergonomiczny profil zapewnia maksymalny relaks i wypoczynek całego ciała
maksymalna wytrzymałość na intensywne użytkowanie, odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
leżak ogrodowy Atlantico jest sztaplowany, co pozwala zaoszczędzić miejsca oraz ułatwia jego przechowywanie
doskonale sprawdza się w obiektach takich jak baseny, spa, aquaparki, ośrodki wypoczynkowe, hotele jak i również w
ogrodzie lub na tarasie
najwyższą jakość i doskonałość produktu podkreślają certyfikaty użytku publicznego CATAS!
leżak basenowy Atlantico może pochwalić się maksymalnym obciążeniem na poziomie 200kg, co jest rekordowym
wynikiem wśród leżaków
produkt renomowanego producenta mebli do ogrodu i kanału HoReCa - marki Nardi
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Wymiary:

Długość - 204 cm (oparcie na płasko), 171 cm (oparcie podniesione)
Szerokość - 70 cm
Wysokość (siedzisko) - 35 cm
Wysokość (podniesione oparcie) - 99 cm
Waga - 16 kg
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