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Zestaw z
technorattanu
MILANO 6/200 Light
Beige
Cena

4 595,00 zł

Cena poprzednia

6 299,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

002721

Kod EAN

5902706223620

Producent

Focus Garden

Opis produktu
Opis:
Składający się z 7 elementów zestaw jadalniany Milano 6/200 Light Beige nadaje się zarówno do reprezentacyjnego salonu,
jak i na przyjęcie pod chmurką w przydomowym ogrodzie. Oryginalna, nawiązująca do popularnego stylu skandynawskiego
estetyka mebli idzie w parze z praktycznymi zaletami. Zarówno 6 komfortowych krzeseł, jak i duży prostokątny stół z zestawu
Milano 6/200 posiadają mocne stelaże z aluminium oraz technorattanową plecionkę, efekt wizualny najlepiej oddają powyższe
zdjęcia. A co do właściwości mebli ogrodowych, zestaw technorattanowy Milano Light Beige 6/200 na pewno wyróżnia się
swoją długowiecznością, materiał powlekający krzesła oraz stół wygląda naturalnie, a do tego zapewnia odporność przed
zniszczeniem przez promieniowanie UV czy opady atmosferyczne. I to wszystko bez smarowania ich jakimikolwiek
impregnatami! Kupując jasnobeżowy zestaw mebli jadalnianych Milano 6/200 można spokojnie założyć, że będzie można z
niego swobodnie korzystać bez najmniejszego uszczerbku, przez długi czas. Jeśli szukasz wyposażenia do jadalni, salonu lub
mebli ogrodowych, ta propozycja z katalogu Focus Garden przypadnie Ci do gustu! Krzesła, ze względu na swój profil, szerokie
oparcia, spokojnie mogą zastąpić salonowe fotele, tym bardziej że w zestawie Milano 6/200 znajdują się również dopasowane
do jasnobeżowej kolorystyki poduchy siedziskowe, a wysokie nogi wszystkich mebli ogrodowych z kompletu mają specjalne,
imitujące ręczne malowanie wykończenia. Dzięki temu zestaw mebli technorattanowych Milano Light Beige 6/200 prezentuje
się efektownie, co czyni z niego doskonały wybór dla wszystkich miłośników prawdziwej elegancji.

Cechy:

meble przeznaczone są zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego
w skład kompletu wchodzi 6 wygodnych foteli z poduszkami oraz duży, efektowny stół
całość wykończona jest najwyższej jakości technorattanem w odcieniu beżowym, który doskonale imituje naturalny
rattan
blat stolika przykryty jest szkłem hartowanym o grubości 5mm, dzięki czemu widoczna jest piękna struktura plecionki
technorattanowej
poduszki siedziskowe 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 (technorattan, aluminium) nasz zestaw oznacza się maksymalną
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trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
rewelacyjne meble do ogrodu lub na taras, doskonałe do wnętrz domów i hoteli
Wymiary:

krzesło: szerokość - 60 cm, głębokość - 63 cm, wysokość - 93 cm
stół: długość - 200 cm, szerokość - 100 cm, wysokość - 76 cm
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