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Parasol ogrodowych
Doppler BASIC LIFT
Neo 300 Caffe
Cena

399,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

003750

Kod EAN

9003034170436

Producent

Doppler

Opis produktu
Opis:
Szukasz praktycznego parasola ogrodowego o dużej powierzchni, który będzie idealnie współgrał z otaczającą zielenią?
Sprawdź model marki Derby od renomowanej firmy Doppler – BASIC LIFT NEO 300 . Produkt przyciąga uwagę
nowoczesnym wzornictwem, dzięki czemu świetnie będzie prezentować się na tarasach, balkonach i w ogrodach osób
ceniących styl minimalistyczny lub eklektyczny. Parasol BASIC LIFT NEO 300 możesz wybrać w odcieniu: zielone jabłuszko,
jasnoszarym, antracytowym, beżowoszarym i kremowym. Z pewnością znajdziesz kolor, który dopasujesz do stylu aranżacji i
swoich indywidualnych preferencji. Choć parasol prezentuje się niezwykle ciekawie, wygląd nie jest jego jedyną zaletą! Warto
także zwrócić uwagę na wysokiej jakości materiały użyte do produkcji tego modelu.Zastosowano w nim aluminium, które
sprawia, że maszt i szprychy są odporne na działanie warunków zewnętrznych czy wyginanie się, natomiast
tkanina czaszy to poliester o gramaturze 160 . Dzięki temu parasol będzie świetnie prezentował się przez wiele sezonów
użytkowania. Kolejną zaletą wyboru modelu BASIC LIFT NEO 300 jest jego funkcjonalność.Przestronna czasza o średnicy
300 cm da schronienie Tobie i bliskim przed deszczem lub niekorzystnym działaniem promieni UV . Produkt ma
wskaźnik SPF 50+. Oprócz tego parasol ma wbudowaną korbkę, która ułatwia jego otwieranie. Przekonaj się sam, jak świetnie
posłuży w Twoim ogrodzie!
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Cechy:
duża powierzchnia – czasza o średnicy 300 cm umożliwia korzystanie z parasola kilku osobom jednocześnie
wytrzymałość – warto wybierać produkty, które posłużą na dłużej. W przypadku modelu BASIC LIFT NEO 300
zastosowano trwały poliester i aluminium, dzięki czemu parasol cechuje się długą żywotnością
modna estetyka – nowoczesna forma czaszy parasola i możliwość wyboru atrakcyjnych kolorów sprawiają, że produkt
będzie świetnie się prezentował w ogrodzie lub na balkonie
wygodne użytkowanie – wbudowana korbka ułatwia korzystanie z parasola, czyniąc je łatwym i przyjemnym
Wymiary:
średnica parasola: 300 cm
średnica rury: 38 mm
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