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Szopa narzędziowa do
ogrodu OREGON 9x8
Cold Grey
Cena

1 999,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

004044

Kod EAN

5902706228700

Producent

Hardmaister

Opis produktu
Opis:
Ogrodnik zawsze potrzebuje schowka, w którym zmieści się arsenał jego sprzętów do pielęgnacji zieleni. Doskonale sprawdzi
się do tego praktycznie zaprojektowany metalowy domek narzędziowy OREGON. Zadbano o to, aby konstrukcja ta była
ergonomiczna, pasowała nawet do mniejszych ogrodów, a jednocześnie zapewniała wygodę użytkownikom. Ten estetyczny,
funkcjonalny budynek to idealne miejsce do przechowywania narzędzi, grabi, kosiarki i szpadli Przekonaj się, że model
OREGON to strzał w dziesiątkę także jeśli chodzi o aranżację Twojego ogrodu! Domek ten stworzono z myślą o tym, aby jak
najdłużej służył swoim właścicielom. Dlatego do jego wykonania użyto wyjątkowo wytrzymałej i solidnej stali . Dzięki
temu konstrukcja ta jest sztywna, stabilna. Oprócz tego do produkcji metalowych paneli i ramy, na której są one oparte,
wykorzystano galwanizowaną, ocynkowaną stal. Tym samym zadbano, aby domek był starannie zabezpieczony przed
niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci, śniegu czy promieniowania UV. Model ten ma lekko spadzisty dach, co
zapobiega zaleganiu na nim wody. Oprócz tego na wysokości wejścia znajduje się praktyczny podjazd. Ułatwia on
wprowadzanie większych sprzętów do wnętrza domku. Ponadto konstrukcję wyposażono w wygodne, rozsuwane, szerokie
drzwi. Domek narzędziowy OREGON wyróżnia także nowoczesny design. Ma modny, szary odcień, a ponadto jest prostą,
geometryczną bryłą. Dlatego będzie stanowił dyskretne uzupełnienie ogrodowej aranżacji.

Cechy:
praktyczny i funkcjonalny domek narzędziowy
konstrukcja wykonana z solidnej galwanizowanej, cynkowanej stali, starannie zabezpieczonej przed oddziaływaniem
czynników atmosferycznych
szerokie, wygodne rozsuwane drzwi
praktyczna rampa na wysokości wejścia
spadzisty dach
modna kolorystyka – odcień cold grey

Wymiary:
Zewnętrzne: szerokość - 261 cm, głębokość - 241 cm, wysokość - 176 cm
Wewnętrzne: szerokość - 251 cm, głębokość - 231 cm
Drzwi: 109 x 157 cm
Powierzchnia: 6,29 m2
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