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Opis produktu
ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH ALMERIA SZARY

Nowoczesny zestaw wypoczynkowy
Meble ogrodowe Almeria to wyjątkowy i nowoczesny zestaw, klasy premium w pięknym szaro/jasnym kolorze. Zestaw został
wykonany ze stali, która jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
malowanie lakierami proszkowymi. W zestawie dwie sofy z bocznymi stolikami wykończonymi drewnem przykrytym blatami
szklanymi o grubości 8mm, jeden narożnik łączący sofy, pufa na dwie osoby, dwanaście poduszek i piękny stolik, który jest
połączeniem metalu, drewna i szkła. Zestaw pomieści od 8 do 10 osób. Materiały użyte na siedziskach i poduszkach posiadają
certyfikaty, a także wysoką odporność na UV. Całość dopełnia wykończenie drewnem zabezpieczonym przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi. Meble są produkowane i składane ręcznie w Polsce z polskich produktów, dbając o szczegóły i
wykończenie. Dzięki temu mają wyjątkową jakość i styl, który je wyróżnia.
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W ZESTAWIE

Jeden narożnik
Dwie sofy z bocznymi stolikami wykończone drewnem i szkłem
Jedna duża pufa
Stolik wykończony drewnem i szkłem
Dwanaście wygodnych poduszek

WYMIARY

DOSTĘPNE MATERIAŁY

Poszycia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wyselekcjonowaliśmy najlepsze tkaniny dostępne na rynku. Innowacyjne i atrakcyjne
materiały z zastosowaniem w wewnątrz czy na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych doskonale spełnią wszystkie
oczekiwania, przyjemność i radość z użytkowania. W produktach zostały użyte tkaniny najwyższej jakości, które posiadają
certyfikaty i bardzo wysoką odporność UV.

Drewno
Wszystkie meble na siedziskach, oparciach, bokach mają wykończenie drewnem, które jest zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi. Dzięki temu mają niepowtarzalny styl i trwałość. Barwa drewna daje poczucie ciepła i luksusu.

Szkło
W stolikach wykorzystano szkło o grubości 8mm. Szklane blaty wyglądają elegancko i nowocześnie. Szkło jest trwałe, odporne
na warunki atmosferyczne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Lakiery
Produkty są produkowane ze stalli wysoko gatunkowej, która jest zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe. Lakiery
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proszkowe dzięki swoim właściwościom są odporne na zarysowania, otarcia, warunki atmosferyczne. Doskonale zabezpieczą
na długie lata metal przed korozją. W ofercie trzy podstawowe kolory.
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