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Link do produktu: https://dms-garden.pl/zestaw-mebli-ogrodowych-vivo-grafit-p-7.html

Cena

Cena popr

Dostępnoś

Czas wysy

Numer kat

Kod produ
Kod EAN

Opis produktu
ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH VIVO GRAFIT
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Nowoczesny zestaw wypoczynkowy
Meble ogrodowe Vivo to wyjątkowy i nowoczesny zestaw, klasy premium w pięknym grafitowym kolorze składający się z
dwóch wygodnych leżaków z bocznymi stolikami wykonanymi z litego drewna w formie kratek, które nadają niepowtarzalny
styl, do tego stolik z podwójnymi blatami, które są umieszczone miedzy bio-kominkiem. Zestaw został wykonany ze stali, która
jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi poprzez malowanie lakierami
proszkowymi. 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

Dwa wygodne leżaki z bocznymi stolikami w formie kratownicy
Jeden stolik wykończony drewnem w pięknym ciepłym kolorze z podwójnym blatem i bio-kominkiem
Dwie poduszki

WYMIARY

DOSTĘPNE MATERIAŁY

Poszycia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wyselekcjonowaliśmy najlepsze tkaniny dostępne na rynku. Innowacyjne i atrakcyjne
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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.

Lakiery
Produkty są produkowane ze stalli wysoko gatunkowej, która jest zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe. Lakiery
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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