Záv?sné k?eslo Petra

Záv?sné k?eslo Petra

Záv?sné k?eslo Petra je vyrobeno z kvalitního vrstveného smrkového d?eva. Je ur?eno pro velmi p?íjemnou relaxaci na Vaší zahrad? nebo v
prostorách Vašeho domova.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena:
Modifikátor variant cen
Základní cena s DPH:
Cena se slevou: 10 200,00 K?
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena v?etn? DPH: 10 200,00 K?
Prodejní cena bez DPH10 200,00 K?
Sleva:
Hodnota DPH

Dotaz na produkt
Výrobce: EU
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Popis produktu
Záv?sné k?eslo Petra je vyrobeno z kvalitního vrstveného smrkového d?eva.
Je ur?eno pro velmi p?íjemnou relaxaci na Vaší zahrad? nebo v prostorách Vašeho domova.
Výška konstrukce stojanu záv?sného k?esla je 195cm.
Pr?m?r kulového sedacího koše je 120 cm - vhodné i pro vyšší osoby. Hloubka koše je 60 cm bez polštá?e a 45 cm s polštá?em.
Novinka: Naše záv?sná koule se díky záv?su m?že otá?et kolem vlastní osy (viz.obrázek).
Sedák je vyroben z kvalitní bavlny. Potah sedáku je možné jednoduše sejmout a prát.
Potah sedáku je v cen? záv?sného k?esla.
Barva potahu sedáku: krémová, cihlov? ?ervená, zelená
V cen? výrobku dodáváme: spojovací šrouby, pružinu na uchycení, karabinku, ?et?z, montážní klí?e
D?evo je hloubkov? impregnované a je možné jej mo?it do požadované barvy.
Nosnost koše je max.120 kg.
Uložit & Zav?ít
Baleno: papírová krabice (125-78-35), hmotnost 18 kg
rámy jsou baleny v bublinkové folii, hmotnost 19 kg

Naše houpací sí? Relax zajistí každému výhody dokonalého relaxu, uvoln?ní a odpo?inku.
Tato sí? pat?í mezi nejkvalitn?jší houpací sít? na trhu za velmi p?íznivou cenu.
Naše sí? se vyzna?uje odolností a robustností, kterou zajiš?uje kvalitní zpracování a použité kvalitní materiály.
Relax pro t?lo i duši Vám umožní odpoutat se od problém? všedního dne.
Krásný dárek pro každého kdo má d?m nebo zahradu.

SPECIFIKACE:
Povrch plochy houpací sít? ur?ené k ležení je 200 cm x 80 cm a její celková délka je cca 280 cm.

Nosnost: 120 kg
Materiál: 65% bavlna, 35% polyester
Barevné provedení
Lze prát v pra?ce.
Dodáváme s praktickou taškou pro snadnou p?epravu nebo skladování.
Certifikáty GS, CE, TÜV, EVC.
Záruka 24 m?síc?.
- See more at: http://zavesnekreslo.eu/online-obchod/sety-stojanu-a-houpacich-siti/houpaci-sit-relax-detail#sthash.ix44BNHv.dpuf

Jednotek v balení:2

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení zboží
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