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Link do produktu: https://focusgarden.pl/naroznik-modulowy-z-technorattanu-corso-relax-white-grey-p-2988.html

Narożnik modułowy z
technorattanu CORSO
RELAX White Grey
Cena

5 995,00 zł

Cena poprzednia

6 199,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

002690

Kod EAN

5902706223255

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Rozbudowany zestaw mebli ogrodowych Corso Relax z technorattanu, idealny na każdą pogodę. Tym, co na pierwszy rzut oka
wyróżnia modułowy narożnik Corso White Grey, jest rozkładany baldachim na 3-osobowej sofie, dzięki niemu można w pełni
cieszyć się relaksem w ogrodzie, mając pełną ochronę przed upałem czy deszczem. Pozostałymi elementami kompletu Corso z
technorattanu są 2 fotele oraz pufa, które z powodzeniem mogą funkcjonować zarówno jako odrębne meble, jak też tworząc
narożnik. Możliwości konfiguracji i dostosowania zestawu technorattanowego są przeogromne, a idealne uzupełnienie całości
stanowi kompaktowy stolik kawowy, w kształcie litery U. Wszystkie części narożnika Corso White Grey wykonane są z
materiałów najwyższej klasy, co zapewnia meblom dużą trwałość oraz niebanalny wygląd. Podstawę każdego fotela, pufy, sofy
oraz stolika stanowi aluminiowy stelaż, opleciony wysokiej jakości technorattanem. W efekcie narożnik Corso zapewnia
najwyższy poziom komfortu, prezentuje się wspaniale i nie wymaga szczególnej pielęgnacji, meble są całkowicie odporne na
promieniowanie UV czy opady atmosferyczne, zachowują białoszare kolory i nie potrzeba stosować żadnych środków
konserwujących. Zestaw technorattanowy Corso White Grey jest niezwykle uniwersalny: pozwala błyskawicznie złożyć 4 meble
w jeden stabilny narożnik, do tego nadaje się i do ogrodu, i do salonu albo jadalni. Uwzględniając stosunek ceny w sklepie
Focus Garden do poziomu, jaki prezentuje narożnik Corso, ten komplet okaże się znakomitym i niezwykle opłacalnym
wyborem.

Cechy:

meble przeznaczone są zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego
narożnik składa się z 5 elementów: 3-osobowej sofy, dwóch pojedynczych siedzisk, pufy oraz zgrabnego stolika
kawowego
konstrukcja osadzona jest na stelażu aluminiowym, którego profile zostały pomalowane metodą proszkową, dzięki
czemu został uzyskany trwalszy efekt oraz ochrona przed warunkami atmosferycznymi i korozją
całość wykończona jest plecionką technorattanową w odcieniu białoszarym, całkowicie odporną na wodę,
promieniowanie UV i temperatury
modułowa konstrukcja pozwala dowolnie aranżować kształt narożnika (lewostronny, prawostronny)
moduły łączą się ze sobą przy użyciu specjalnych łączników, które zapobiegają "rozjeżdżaniu się" pojedynczych części
w zestawie poduszki siedziskowe oraz poduszki oparciowe z zamkiem błyskawicznym, są więc łatwe do zdjęcia i
czyszczenia
całość jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości oraz pielęgnacji
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dzięki użyciu materiałów najwyższej jakości (technorattan, aluminium) nasz zestaw oznacza się maksymalną
trwałością, nie wymaga też żadnej dodatkowej pielęgnacji i konserwacji

Wymiary:

cały narożnik (układ ze zdjęcia): długość - 222 cm, szerokość - 210 cm, wysokość - 84 cm
3-osobowa sofa: szerokość - 222 cm, głębokość - 90 cm, wysokość - 84 cm
pojedyncze siedzisko: szerokość - 60 cm, głębokość - 85 cm, wysokość - 71 cm
pufa: szerokość - 60 cm, głębokość - 60 cm, wysokość - 30 cm
stolik: szerokość - 41 cm, głębokość - 36 cm, wysokość - 50 cm
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