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Link do produktu: https://focusgarden.pl/zestaw-z-technorattanu-borneo-pufy-brown-p-3571.html

Zestaw z
technorattanu
BORNEO + PUFY
Brown
Cena

3 880,00 zł

Cena poprzednia

3 999,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

003665

Kod EAN

5902706228175

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Zestaw technorattanowych mebli, stworzony z myślą o maksymalnym komforcie dla 7 osób. Komplet Borneo + Pufy Brown
zawiera 3-osobową sofę, 2 fotele, 2 pufy, a także odpowiednio duży, praktyczny stół ze szklanym blatem. Meble
charakteryzują się modną stylistyką oraz uniwersalnością, wynikającą z ich konstrukcji i właściwości materiałów. Zestaw
Borneo wykonany jest z wytrzymałej i solidnej stali, oplecionej brązowym technorattanem. Oferowane meble ogrodowe
posłużą Ci przez dłuższy czas, podczas najróżniejszych okazji, bez konieczności jakiejkolwiek konserwacji. Wyposażenie z
zestawu technorattanowego Borneo nadaje się i do użytku wewnętrznego, i do pozostawienia na zewnątrz. Technorattan
pozostaje odporny na wszelkie kaprysy pogody, jednocześnie utrzymując wygląd identyczny jak, naturalna plecionka.
Standardowym elementem wyposażenia są duże, łatwo dopasowujące się poduchy. Zapewnią twoim gościom odczuwalną
wygodę, a kolory ich poszewek na zamek błyskawiczny świetnie współgrają z kolorem mebli. Zestaw wypoczynkowy z
technorattanu Borneo + Pufy Brown jest bardzo prosty i przyjazny w utrzymaniu. Przeniesienie sofy, foteli, puf oraz stołu w
inne miejsce nie sprawi żadnych trudności - sprzęty są stosunkowo lekkie, a przy tym wytrzymałe. Wysoka jakość wykonania
czyni z tych mebli ogrodowych doskonały wybór do zastosowań domowych oraz profesjonalnych.

Cechy:

meble przeznaczone są zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego
w skład kompletu wchodzi funkcjonalna 3-osobowa sofa, 2 pufy, 2 fotele z poduchami oraz duży, prostokątny stół
stelaż wykonany jest z wytrzymałej i solidnej stali, która zapewnia należytą sztywność konstrukcji
całość wykończona jest wysokiej jakości technorattanem w odcieniu brązowym
w komplecie wygodne poduszki siedziskowe oraz oparciowe, które można łatwo zdjąć bo posiadają wszyty zamek
błyskawiczny
blat stołu przykryty jest bezpieczną szybą z hartowanego szkła o grubości 5 mm
całość jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości i doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu
dzięki użyciu materiałów wysokiej jakości, nasz zestaw oznacza się trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV
zestaw przeznaczony jest do łatwego, samodzielnego montażu wg załączonej instrukcji

wygenerowano w programie shopGold

Wymiary:

stół: długość - 145 cm, szerokość - 70 cm, wysokość - 65 cm
sofa: szerokość - 177 cm, głebokość - 67 cm, wysokość - 69 cm
fotel: szerokość - 65 cm, głębokość - 67 cm, wysokość - 69 cm
pufa: szer. - 39 cm, głęb. - 39 cm, wys. - 36 cm

Galeria dodatkowa:
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