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Link do produktu: https://focusgarden.pl/naroznik-z-technorattanu-maryland-white-grey-p-2726.html

Narożnik z
technorattanu
MARYLAND White
Grey
Cena

7 195,00 zł

Cena poprzednia

9 799,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

002439

Kod EAN

5902706222333

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Stylowy i wielofunkcyjny komplet mebli ogrodowych z technorattanu. Zestaw wypoczynkowy z narożnikiem Maryland White
Grey składa się z 2 modułów głównych, 2 foteli oraz dużego stołu. Liczba możliwych ustawień i konfiguracji pozwala
błyskawicznie dostosować meble do potrzeby konkretnej chwili. Poziom wykonania wszystkich elementów, utrzymanych w
biało-szarej kolorystyce, stoi na najwyższym poziomie. Narożnik technorattanowy Maryland może być zarówno jednym
meblem, jak i też dwoma niezależnymi, 3-osobowymi sofami. W każdym wariancie, bez względu na okoliczności, użytkownik
ma poczucie pełnego komfortu, do zestawu dołączone są poduchy na siedziska oraz oparcia, jeszcze bardziej poprawiające
wygodę. Technorattanowa plecionka w odcieniach biało-szarych prezentuje się nadzwyczaj elegancko, identycznie jak
naturalny materiał, jednak pod względem wytrzymałości meble z kompletu należą do zupełnie innej, wyższej ligi. Materiał
wykazuje się odpornością na promieniowanie UV czy opady atmosferyczne. Meble ogrodowe z technorattanu są banalnie
proste i mało wymagające w pielęgnacji. Cały zestaw wypoczynkowych mebli ogrodowych, w którym znajduje się narożnik
Maryland White Grey z technorattanu, stanowi idealną propozycję dla osób oczekujących estetyki, wygody trwałości oraz
szerokiej gamy możliwych zastosowań.

Cechy:

meble przeznaczone są zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego
w skład kompletu wchodzą 2 moduły główne, 2 fotele z poduszkami oraz duży, prostokątny stół
konstrukcja wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo, co zapewnia stabilność i lekkość konstrukcji oraz
całkowitą odporność na rdzę
całość wykończona jest najwyższej jakości technorattanem w odcieniu biało-szarym, który doskonale imituje naturalny
rattan
blat stołu przykryty jest szkłem hartowanym o grubości 5mm, dzięki czemu widoczna jest piękna struktura plecionki
technorattanowej
poduszki zapewniają maksimum wygody i posiadają zdejmowane poszewki, nie ma więc problemu z ich upraniem w
razie ubrudzenia. Poliester z którego są wykonane jest też dodatkowo impregnowany teflonem
całość jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości i doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu
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dzięki użyciu materiałów najwyższej jakości (technorattan, aluminium) nasz zestaw oznacza się maksymalną
trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
rewelacyjne meble do ogrodu lub na taras, doskonałe do wnętrz domów i hoteli
Wymiary:

cały narożnik: długość - 269 cm, szerokość - 207 cm, wysokość - 82 cm
moduł 1: długość - 207 cm, szerokość - 82 cm, wysokość - 82 cm
moduł 2: długość - 187 cm, szerokość - 82 cm, wysokość - 82 cm
stół: długość - 140 cm, szerokość - 90 cm, wysokość - 68,5 cm
fotel: szerokość - 58 cm, głębokość - 72 cm, wysokość - 90 cm
wysokość siedziska (fotel): 42 cm (bez poduszki), 51 cm (z poduszką)
wysokość siedziska (narożnik): 34 cm (bez poduszki), 47 cm (z poduszką)

Galeria dodatkowa:
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