VeGAS 4-AL Luxusní stolová sestava se slunečníkem
Nabídkový list. VN015

NOVINKA
VeGAS 4-AL Luxusní kovová stolová sestava se slunečníkem
Luxusní stolová sestava 4 polohovatelných křesel a stolu z
hliníkových profilů určená do exteriérů a pergolových prostor.
Křesla jsou polohovatelná a skládací. Čalounění textiline. Stolová
deska je z tvrzeného skla. Součástí sestavy je slunečník s kličkou.
Rozměry stolu: 90 x 70 cm
Rozměry křesla: 65 x 58 x 110 cm
Podsedák
obj.č. 18115x5028Z

Podsedák
obj.č. 18115x5027C
Polstry na křesla 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.

Luxusní kovová zahradní sestava nábytku VeGAS 4-AL
vyniká svou pevností a trvanlivostí. Tyto vlastnosti vyplývají z použitého materiálu a moderním technologiím, na základě kterých je kovový nábytek vyráběn.
Při výrobě je použit hliníkový materiál pro snadnou manipulaci a vodoodolnost. Hmotnost dřevěného nábytku je vyšší, než tohoto hliníkového nábytku.
Povrchová úprava nábytku je provedena komaxitovou šedo-stříbrnou barvou, která zabraňuje rozpálení na prudkém slunci. Na výplň čalounění je použita
speciální pevná tkanina textilie černé barvy , která je velice oblíbená pro svoji vzdušnost , vodo-odolnost a vodo-propustnost k rodinným domkům
s bazény . Tento nábytek ale zároveň není vhodné používat dlouhodobě ve vlhkém prostředí. Pro zvýšení pohodlí jsou křesla polohovatelná do sedmi
poloh. Pevná konstrukce stolu je z vrchu opatřena deskou z tmavého tvrzeného skla. Jako bonus se k sestavě dodává velký slunečník s kličkou. Novinkou
pro letošní rok je nabídka ze dvou barevných typů podsedáků o tloušce 60 mm.
Zahradní nábytek VeGAS 4-AL
Se výborně se hodí k rodinným sezením u domků, pergol, zahradních restaurací, k bazénům do kempů nebo hotelů či jiných podobných zařízení.

Druh zboží
VeGAS 4-AL
Podsedák červený 1 ks
Podsedák zelený 1 ks

obj.č. 18115x5027C
obj.č. 18115x5028Z
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