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Link do produktu: https://focusgarden.pl/zestaw-ogrodowy-sydney-silver-p-1417.html

Zestaw ogrodowy
SYDNEY Silver
Cena

1 767,00 zł

Cena poprzednia

1 999,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

001299

Kod EAN

5902706227369

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Meble ogrodowe Sydney to jeden z najpopularniejszych zestawów jadalnianych dla 6 osób. W komfortowych warunkach
(pozycjonowane krzesła i duży stół) zjecie Państwo posiłek i wypijecie popołudniową kawę z rodziną lub przyjaciółmi.
Dodatkową zaletą prezentowanego kompletu jest w pełni aluminiowa konstrukcja, która jest maksymalnie odporna na
zmienne warunki pogodowe. Zestaw Sydney to meble ogrodowe zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagającym kliencie.

Cechy:

komplet składa się z 6 pozycjonowanych krzeseł oraz dużego, prostokątnego stołu
konstrukcja wykonana jest z najwyższej jakości aluminium malowanego proszkowo, dzięki czemu jest całkowicie
odporna na rdzę i niekorzystne warunki atmosferyczne
siedziska i oparcia krzeseł tapicerowane są mocną, dwustronną tkaniną textiline wypełnioną watoliną. Takie optymalne
rozwiązanie zapewnia wyjątkowy komfort siedzenia oraz wytrzymałość na promieniowanie UV
blat stołu to wodoodporna deska kompozytowa „polywood” która z jednej strony doskonale imituje naturalne drewno,
a z drugiej jest całkowicie odporna na śnieg, deszcz i promieniowanie słoneczne. Nie wymaga tym samym żadnej
konserwacji
nowocześnie zaprojektowana konstrukcja stołu (kształt profili i sposób ich montowania) powodują, że całość jest
wyjątkowo stabilna. Dodatkowo, nogi wyposażone są w regulację zapewniającą właściwe wypoziomowanie stołu na
nierównej powierzchni
nasze krzesła posiadają 8-stopniową regulację oparcia umożliwiającą dopasowanie ich do indywidualnych upodobań.
Przy najniższym położeniu są wygodny niczym leżaki ogrodowe!
krzesła są również w pełni składane co pozwala zaoszczędzić miejsca oraz ułatwia ich przechowywanie
zestaw jest bardzo łatwy do utrzymania w czystości i doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Jest
praktycznie bezobsługowy, w 100% wodoodporny i może stać na zewnątrz przez cały rok
bardzo wysoka jakość wykonania. Aluminiowe profile malowane są wysokiej jakości farbą w wyjątkowo efektownym
kolorze – silver metalik
łatwy i bezproblemowy montaż stołu, krzesła są od razu gotowe do użytku

Wymiary:

wygenerowano w programie shopGold

krzesło: szerokość - 56 cm, głębokość - 67 cm, wysokość - 107 cm
stół: długość - 150 cm, szerokość - 90 cm, wysokość - 72 cm

Galeria dodatkowa:

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

