MERANTI VICTORIA SET 6 Luxusní stolová sestava
Ergonomické provedení
křesílka s prodlouženým
opěrákem .

Nabídkový list. VN002

podsedák
obj.č.
18100x5020H

podsedák
obj.č.
18100x5015O

Slunečník:
Obj.č. 18slun26020

Polstry na křesílka jsou vyrobeny
výhradně u českých výrobců za
použití těch nejkvalitnějších materiálů
zaručujících vysokou kvalitu a
dlouhou životnost bez tvarových
změn.Tlouška polstru je 60 mm a je
ze speciálního sendvičového
materiálu (dutého vlákna a molitanu).
Za cílem kvality jsou polstry
označeny naší ochrannou známkou.

MERANTI Victoria SET 6- Luxusní stolová sestava
Luxusní masivní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z exotického, velice
trvanlivého a tvrdého dřeva meranti. Určeno do exteriérů, interiérů a
pergolových prostor.
Rozměry stolu: 180 x 90 x 74 cm
Rozměr ergonomického křesla: 61 x 64 x 86cm
Luxusní zahradní Nábytek meranti Victoria SET 6- je vyroben z tmavě červeného meranti. Meranti je označení pro více druhů dřevin z rodu Shorea
pocházejících z jihovýchodní Asie. Meranti je nejžádanějším z tropických materiálů na výrobu zahradního nábytku. Tato dřevina našla své uplatnění
jak v interiéru pro svůj dekorativní vzhled ( má unikátní červenohnědou barvu díky které na každém kusu nábytku dokonale vynikne kresba dřeva) , ale
především v exteriéru na výrobu zahradního nábytku, oken a dveří pro svoji vynikající trvanlivost, dlouhou životnost, vysokou tvrdost a dobrou
opracovatelnost.
Nábytek prodávaný společností V-GARDEN s.r.o patří do značkové kolekce vyrobené z nejkvalitnější tmavě červené meranti o hustotě okolo 650
kg/m3. Nábytek je povrchově upraven bezbarvým teakovým olejem. Vzhledem k tomu, že nábytek je vyroben z přírodního materiálu, je kresba dřeva a jeho
zbarvení na každém kusu nábytku unikátní. Dřevo meranti se ošetřuje teakovým olejem, který jej chrání před vysušením, vodou, škůdci nebo drobným
poškozením.
Zahradní nábytek Meranti Victoria SET 6 se vyznačuje atraktivním designem, robustní a ergonomickou konstrukcí a pečlivým zpracováním. Je vhodný
jak pro domácí použití, tak i pro komerční použití, v prostorách s přístupem veřejnosti (např. hotely, restaurace, rekreační střediska a pod.)
Nábytek je dodáván v rozebraném stavu zabalen do papírových kartonů s popisem zboží v angličtině od výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací
materiál,7kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod.

Druh zboží
Meranti Victoria set 6
Podsedák hnědý 1 ks
Podsedák kostka 1 ks
Slunečník hnědý Victoria

Obj.č. 18100x5020H
Obj.č. 18100x5015O
Obj.č. 18slun26020

V-GARDEN s.r.o.
Palackého 127, Smiřice 503 03
IČ: 274 817 78 , DIČ: CZ274 817 78
tel./fax:494 940 091
e.mail:v-garden@v-garden.cz
www.v-garden.cz

Prodejní cena Kč s DPH
9 990,399,399,1499,-

