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Link do produktu: https://focusgarden.pl/meble-ogrodowe-callas-180-light-grey-p-3724.html

Meble ogrodowe
CALLAS 180 Light
Grey
Cena

3 697,00 zł

Cena poprzednia

4 899,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

003858

Kod EAN

5902706227840

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Szukasz pomysłu na stworzenie nowoczesnej aranżacji tarasu? Chcesz, aby Twoja ogrodowa strefa wypoczynku odpowiadała
współczesnym trendom i oczarowała gości? Poznaj zestaw CALLAS 6/180 w kolorze light grey! To oryginalny komplet
ogrodowy dla 6 osób, który za sprawą precyzji wykonania odznacza się efektownym designem i jakością. Meble pięknie
prezentują się zarówno w połączeniu z szarymi płytkami, jak i deskami tarasowymi w odcieniach drewna.Zestaw CALLAS
6/180 składa się z 6 wygodnych krzeseł wykończonych sznurem nylonowym, które uzupełniono o wygodne i sprężyste
poduszki siedziskowe zwiększające komfort wypoczynku. Duży stół o długości aż 180 cm pokryto szybą z efektem
kamienia „stone looking”, co czyni go niezwykle praktycznym, oryginalnym i łatwym w utrzymaniu w czystości. Całość
wsparto na lekkiej i niekorodującej konstrukcji aluminiowej, która zapewnia zestawowi zarówno należytą stabilność i trwałość,
jak i pozytywnie wpływa na efekt wizualny. Materiały użyte do produkcji mebli cechują się najwyższą jakością i
odpornością na działanie niekorzystnych czynników pogodowych – deszczu, niskich temperatur, promieniowania UV.
Dzięki temu elementy mogą być bez obaw pozostawione na zewnątrz – ich powierzchnie nie odkształcają się, na długo
zachowają swój pierwotny wygląd, przepiękną kolorystykę i właściwości. Zamów komplet ogrodowych mebli jadalnianych
CALLAS 6/180 i ciesz się szykownym, nowoczesnym ogrodem. Neutralna tonacja kolorystyczna mebli w połączeniu z
oryginalnym designem doskonale współgra ze współczesnymi trendami aranżacyjnymi.

Cechy:

modny komplet jadalniany dla 6 osób
duży stół o długości 180 cm z szybą malowaną w typie „stone looking”
aluminiowa konstrukcja – lekka i niepodatna na korozję
wysoka odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
łatwy w czyszczeniu – nie wymaga konserwacji
nowoczesna, neutralna kolorystyka
wygodne fotele wykończone modnym i efektownym sznurem nylonowym
w komplecie wygodne poduszki siedziskowe – dodatkowy komfort wypoczynku
zestaw idealny zarówno do ogrodów, jak i do wnętrz
Wymiary:
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krzesło: szerokość - 55 cm, głębokość - 59 cm, wysokość - 75 cm
stół: długość - 180 cm, szerokość - 90 cm, wysokość - 75 cm
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