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FOTEL WISZĄCY ŁUK
Z PODUSZKĄ
ZIELONĄ
Cena

1 949,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

BUJ-LUK-ZIEL

Zwrot

14 dni na odstąpienie

Opis produktu
Wieszaj gdzie chceszOglądany przez Ciebie fotel wiszący to elegancka konstrukcja z drewna podwieszona na wytrzymałych
linkach, dzięki nim można się cieszyć wysoką jakością oraz nowoczesnym bardzo ekskluzywnym designem. Fotel ten cechuje
się dużą wszechstronnością nie tylko można go użytkować w ogrodzie np. zawieszając na drzewie czy na tarasie ale ciekawie
będzie się również prezentował w Twoim salonie. Bez problemu zamocujesz go do sufitu Jednym słowem gdzie chcesz go
użytkować tam użytkujesz a on będzie cieszył oko i zapewniał wygodę.

Pełne zabezpieczenie od pogody
Konstrukcja naszego fotela została wykonana z modrzewia syberyjskiego który to zaimpregnowano ciśnieniowo. Fotel
charakteryzuje się pełną odpornością na zwyczajowo panujące warunki atmosferyczne. Może w zimie stać na zewnątrz,
przykryty lub odkryty. Nie straszne mu słońce, wiatr, deszcz czy śnieg.
Niesamowicie wygodne i miękkie poduszki są idealnie dopasowane do linii fotela. Ich niepodważalną zaletą jest odporność na
wodę. Możesz być spokojny że deszcz nie spowoduje ich przemoknięcia. Mając na uwadze potrzebę okresowego ich
czyszczenia zastosowano zamek błyskawiczny, zatem szybko możesz zdjąć poszewkę i ją wyprać. Materiał zastosowany na
poduszkach to milutki welur. Dla podkreślenia prestiżu i maksymalizując wygodę siedzisko jest wyposażone w podłokietniki
na ręce opasane poduszką.
Fotel z łukiem
Pojedynczy fotel wiszący cechuje niebywała solidność. Projektant podczas pracy miał głównie na względzie jego użytkowość i
wygodę. Rozsiąść w nim się może i relaksować nawet osoba pokaźnych rozmiarów, Pamiętaj tylko by materiał do którego go
będziesz podwieszać był równie solidny. Deklarowana waga osoby może wynieść aż 150 kg. Dodatkowym wzmocnieniem
jest kunsztownie wykonany łuk który także usztywnia całą konstrukcję.
Gwarantem jakości jest polski producent. To w naszym kraju powstanie ten piękny produkt. Nie ma zatem obaw że ktoś nie
pomyślał o użytkowaniu go w warunkach naszego klimatu. Jest zasadniczo na to przygotowany i wystarczy o niego odrobinę
zadbać by służył długie lata.
Wymiary
wysokość do łuku: 82,5 cm
szerokość: 80 cm
głębokość siedziska: 36 cm
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rozstaw haków przy łuku: 62 cm
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