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Baza kulatá | houpačka
Dostupnost
do 3o dnů

Kat č.
BRS-A

Cena za dopravu
840 Kč

■ Práškově lakovaná nerezová ocel/sedák z pěny Dryfeel/látka
■ Cena zahrnuje:
- 1 podsedák v látce Crevin Vita (Kat.A)
- 3 zádové polštáře 50x50 cm v látce Crevin Vita (Kat.A)
- 2 dekorační polštáře 40x40 cm a 1 dekorační polštář 40x60
cm
v látce Crevin Vita, Crevin Bora Bora nebo Kvadrat
- lana a upínací hák
■ Rozměry: š 122 h 112 v 54 cm

76490,cena-bez-dph: 63 215 Kč
Baza Lounge navazuje na modulární sedačku Baza a dále rozšiřuje možnosti, jak si vytvořit ve venkovním prostoru plnohodnotné sezení, na
které jsme zvyklí z interiéru. Součástí kolekce jsou tři velikosti kulatých sezení - klubové křeslo, lenoška a venkovní postel. Posledním prvkem
této části Baza kolekce je houpačka, která přináší ještě větší potěšení z trávení volného času venku. Všechny výše zmíněné výrobky mohou
být umístěny do venkovního prostoru jako solitéry, společně kombinovány nebo se mohou stát součástí sestavy s modulární sedačkou Baza.
S pomocí našich doplňků - Luci svítidel a květináčů Verdi, si pak můžete na vaši zahradě vytvořit ještě stylovější místo pro dokonalou
relaxaci.
Baza kulatá
Práškově lakovaná nerezová ocel/pěna Dryfeel/Crevin Vita (Kat.A)
*Ceny zahrnují rám a všechny polštáře (sedák, zádové polštáře, a dekorační polštáře).
*Sedák a zádové polštáře jsou vždy v látce Crevin Vita (Kat.A).
*Dekorační polštáře jsou dostupné v kategoriích A i B, cena pro obě je totožná. Křeslo je vhodné do exteriéru i interiéru. Materiál je speciálně
upraven pro venkovní použití.
MATERIÁL:
■ Lakovaná nerezová ocel
Ušlechtilá nerezavějící ocel je symbolem elegance a stylu. Vyniká vysokou pevností a odolností. Její životnost je téměr neomezená. Při
práškovém lakování používáme 100% polyesterový lak. Materiál se snadno udržuje, je mrazu vzdorný, odolá UV záření, chlórované a mořské
vodě.
■ Crevin Vita
Crevin Vita je unikátní potahová látka pro venkovní i vnitřní použití. Je voděodolná a může se prát doma v pračce. Konečná úprava obsahuje
voděodolnou laminaci, která odpuzuje skvrny. Materiál je 100% recyklovatelný, odolný vůči plísním, snadno se udržuje, UV odolný a prodyšný.
 Spojte se s námi telefonicky, pomůžeme Vám vybrat: Sestavu Baza lze vyrobit v různých materiálech, barvách a velikostech. Veškeré
informace naleznete v katalogu. Vámi navrženou sestavu lze konzultovat telefonicky (+420) 602 772 475 nebo pomocí e-mailu
info@vrkoc.cz. S výběrem Vám rádi pomůžeme také na naší prodejně.
Barevné varianty:
■ konstrukce antracit
■ polstrování Crevin Vita ( kategorie A ) GREY 435
■ další možnosti barev konstrukce a potahů jsou zde v ceníku 2021 na straně 26 - Stáhnout

