Dane aktualne na dzień: 18-05-2022 19:09

Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/krzeslo-rio-ciemnoszary-p-14884.html

Krzesło Rio, Ciemnoszary
Cena brutto

405,90 zł

Cena netto

330,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_128151

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Proste, monochromatyczne krzesło, które nadaje pomieszczeniom charakter. Odporne na promienie UV, może być używane
zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Można sztaplować. Trwałe i łatwe w czyszczeniu. Doskonały stosunek jakości
do ceny.Wybierz krzesło w kolorze białym lub czarnym albo zdecyduj się na żywy kolor i porusz wyobraźnię swoją i innych!
Krzesło Rio doskonale sprawdzi się w każdym środowisku, w którym potrzeba trwałych i łatwych w pielęgnacji mebli. Można go
używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Świetnie sprawdzi się w towarzystwie stołu w jadalni oraz na patio. Można także
użyć jako krzesła dodatkowego na przyjęciu.
Krzesło wykonano z jednego kawałka polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym. Materiał ten nie wymaga konserwacji i
jest odporny na promienie UV. Siedzisko i oparcie delikatnie profilowane, co zapewnia wygodną pozycję podczas siedzenia.
Krzesła można sztaplować (maks. 7 szt. w stosie). Ułatwia to sprzątanie i przechowywanie.
Wybierz krzesło w kolorze białym lub czarnym albo zdecyduj się na żywy kolor i porusz wyobraźnię swoją i innych!
Krzesło Rio doskonale sprawdzi się w każdym środowisku, w którym potrzeba trwałych i łatwych w pielęgnacji mebli. Można go
używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Świetnie sprawdzi się w towarzystwie stołu w jadalni oraz na patio. Można także
użyć jako krzesła dodatkowego na przyjęciu.
Krzesło wykonano z jednego kawałka polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym. Materiał ten nie wymaga konserwacji i
jest odporny na promienie UV. Siedzisko i oparcie delikatnie profilowane, co zapewnia wygodną pozycję podczas siedzenia.
Krzesła można sztaplować (maks. 7 szt. w stosie). Ułatwia to sprzątanie i przechowywanie.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu
Wysokość siedziska:455 mm
Głębokość siedziska:420 mm
Szerokość siedziska:410 mm
Pełna wysokość:800 mm
Kolor:Antracyt
Materiał:Polipropylen
Sztaplowane:Tak
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Nośność:130 kg
Waga:3,4 kg
Montaż:Zmontowane
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