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Více variant

 (+420) 602 772 475 , (+420) 607 556 019  info@vrkoc.cz

Zahradní stůl Condor HPL 90 x
90 x 74 cm
Dostupnost
Skladem

Kat č.
CT909HPL

Cena za dopravu
0 Kč

Materiál: HPL
Rám stolu: uveďte prosím do poznámky
Barva desky stolu: uveďte prosím do poznámky
Rozměry: 90 x 90 x 74 cm

19990,cena-bez-dph: 16 521 Kč

Nová designová kolekce Condor od Studia Segers. Stoly Condor Vás nadchnou svou jednoduchostí a čistými liniemi. Stoly si můžete zvolit
buď s HPL deskou z vysokotlakého laminátu nebo s vysoce kvalitní keramickou deskou. Kostra stolu je vyrobena z práškově lakovanového
hliníku.
ROZMĚRY:
■ 90 x 90 x 74 cm
■ 160 x 90 x 74 cm
■ 180 x 90 x 74 cm
■ 180 x 90 x 74 cm
■ 100 x 100 x 74 cm
■ 160 x 100 x 74 cm
■ 180 x 100 x 74 cm
RÁM STOLU:
■ 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.
DESKA STOLU:
■ Keramika
Keramika je stoprocentně přírodní, velice kvalitní materiál. Neobsahuje organická barviva, proto je absolutně odolná proti UV záření. Je
vysoce odolná proti poškrábání, mrazu i vysokým teplotám a stabilní ve formě i povrchu.
■ HPL
HPL (High Pressure Laminate - vysokotlaký laminát). Kompaktní desky se skládají z pásů přírodních dřevěných vláken a syntetických
pryskyřic. Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a barevná stálost (UV odolnost).
BARVA:
Do poznámky prosím uveďte barevnou variantu laku rámu a HPL desky stolu.
Zobrazit barevné varianty
 Spojte se s námi telefonicky, pomůžeme Vám vybrat: Sestava Condor lze vyrobit v různých materiálech a barvách. 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.
Katalog Condor - Stáhnout
Kompletní ceník Todus 2020 - Stáhnout

