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Link do produktu: https://focusgarden.pl/zestaw-wypoczynkowy-portland-grey-p-3243.html

Zestaw
wypoczynkowy
PORTLAND Grey
Cena

5 995,00 zł

Cena poprzednia

7 450,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

003093

Kod EAN

5902706225198

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Wspaniała propozycja dla każdego, komu zależy na komforcie w równym stopniu, co na nowoczesnej stylistyce. Zestaw
wypoczynkowy Portland Grey składa się z 4 mebli ogrodowych najwyższej jakości: 2 foteli, trzyosobowej kanapy oraz stolika
kawowego z dużym, prostokątnym blatem. Ich projekt i kolorystyka doskonale wpisują się w trendy, które od jakiegoś czasu są
na topie i cieszą się dużą popularnością wśród odbiorców. Fotele i sofa z zestawu wypoczynkowego Portland posiadają
oryginalną konstrukcję, na wytrzymałym stelażu z aluminium, za pomocą nylonowych sznurów wypleciono oparcia i siedziska.
Interesujący wzór nie tylko wygląda znakomicie, ale też wpływa na wygodę. Pod względem komfortu zestawowi
wypoczynkowemu Portland Grey trudno cokolwiek zarzucić, znajdujące się w komplecie poduchy są grube, a ich poszewki
łatwo oczyścić nawet z trudnych plam. Generalnie cały zestaw jest mało wymagający, do utrzymania stolika, foteli i sofy w
doskonałym stanie potrzeba jedynie wilgotnej ścierki. Wszystkie meble utrzymują fabryczne nasycenie szarego koloru przez
długi czas, nawet przy użytkowaniu ich wyłącznie na zewnątrz. Zestaw Portland powstał ze starannie wyselekcjonowanych
materiałów, co zapewnia meblom ogrodowym pełną odporność na opady, promieniowanie UV i inne czynniki pogodowe. Tym
samym masz pewność, że będziesz z nich korzystać przez wiele sezonów. Zamów zestaw wypoczynkowy Portland Grey i
postaw na to, co w meblach ogrodowych najlepsze!

Cechy:

meble przeznaczone są zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego
w skład kompletu wchodzi 3-osobowa sofa, 2 fotele z poduszkami oraz stolik kawowy
konstrukcja wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo, co zapewnia stabilność i lekkość konstrukcji oraz
całkowitą odporność na rdzę
sznur nylonowy, nadaje temu zestawowi jedynego w swoim rodzaju nowoczesnego i futurystycznego designu
poduszki zapewniają maksimum wygody i posiadają zdejmowane poszewki, nie ma więc problemu z ich upraniem w
razie ubrudzenia
całość jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości i doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu
dzięki użyciu materiałów najwyższej jakości nasz zestaw oznacza się trwałością, odpornością na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV
Wymiary:
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3-osobowa sofa: długość - 187 cm, głębokość - 75 cm, wysokość - 70 cm
fotel: szerokość - 75 cm, głębokość - 75 cm, wysokość - 70 cm
stolik: szerokość - 120 cm, głębokość - 70 cm, wysokość - 37 cm
Galeria dodatkowa:

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

