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Link do produktu: https://focusgarden.pl/zestaw-restauracyjny-novussi-zenit-41-brown-p-3757.html

Zestaw restauracyjny
Novussi ZENIT 4+1
Brown
Cena

1 195,00 zł

Cena poprzednia

1 499,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

003846

Producent

Novussi

Opis produktu
Opis:
Szukasz niewielkiego stołu ogrodowego, który posłuży Ci przez długi czas? Zestaw Zenit 4 na pewno Cię nie zawiedzie.To
produkt renomowanej marki Novussi tworzącej meble przeznaczone do wykorzystania profesjonalnego (przede
wszystkim branży HoReCa). Ich cechy charakterystyczne to interesujący design oraz ponadprzeciętna wytrzymałość,
dlatego meble zadowolą nawet najbardziej wymagającego nabywcę. Ta oferta obejmuje komplet w kolorze brązowym,
wykonany ze wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu o strukturze rattanu. Składa się z kwadratowego stołu i 4
komfortowych krzeseł z wyprofilowanym oparciem oraz podłokietnikami. Zestaw Zenit 4 jest wyjątkowo odporny na
uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, a także antystatyczny. Nogi stołu mają możliwość regulacji wysokości,
dzięki czemu może stabilnie stać nawet na nierównym terenie! To wysokiej jakości produkt odznaczony certyfikatem
CATAS potwierdzającym jego wytrzymałość i bezpieczeństwo . Świetnie sprawdzi się również w Twoim ogrodzie lub na
tarasie.

Cechy:
czteroosobowy zestaw jadalniany do użytku zewnętrznego
renomowany producent: Novussi
przeznaczony dla branży HoReCa (wykorzystania profesjonalnego)
możliwość zastosowania również przydomowym ogrodzie, na tarasie lub na działce
wykonany z wysokiej jakości polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym – wyjątkowa wytrzymałość i trwałość
struktura technorattanu – bardzo atrakcyjna i pasująca do naturalnego otoczenia
certyfikat CATAS – gwarancja bezpiecznego stosowania w przestrzeni publicznej
wysoka odporność na warunki atmosferyczne – wysokie i niskie temperatury, wilgoć, opady, promieniowanie UV
nowoczesny i funkcjonalny design
możliwość sztaplowania krzeseł – bezproblemowe przechowywanie
regulowane nogi od stołu – możliwość stabilnego ustawienia na nierównym terenie
neutralna kolorystyka – kolor: brąz
bardzo łatwy montaż – instrukcja w zestawie
Wymiary:
krzesło: szerokość - 58 cm, głębokość - 62 cm, wysokość - 88 cm, wysokość siedziska - 46 cm, waga - 4,8 kg
stół: długość - 90 cm, szerokość - 90 cm, wysokość - 75 cm, waga - 13,9 kg
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