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KNIRPS DUO slunečník Pendel
275x275 s žulovým soklem 140
kg
Dostupnost
skladem

Kat č.
483244DP13+85897KN140

Cena za dopravu
950 Kč

KNIRPS DUO obsahuje:
1 ks - Knirps žulový sokl 140 kg pro slunečník s boční nohou
1 ks - Knirps slunečník Pendel 275 x 275 šedá

40100,cena-bez-dph: 33 140 Kč

PARAMETRY SOKLU KNIRPS 140 kg:
■ materiál: vysoce leštěná přírodní žula (barva a vzor se mohou lišit)
■

rozměry: 80 x 80 x 8 cm

■

hmotnost: 140 kg

■

4 ks - výsuvné rukojeti z nerezové oceli pro snadnější přepravu

Knirps žulový podstavec 140 kg je řešení luxusní a elegantní zátěže pro slunečníky Knirps s boční nohou. Je vyrobený z tmavé leštěné žuly.
Uprostřed žulové desky jsou na nerezové desce zabudované 4 šrouby z nerezové oceli, na které se nasadí slunečník. S pomocí 4 výškově
nastavitelných nohou snadno vykompenzujete nerovnost podlahy. Pro snadnější manipulaci byly do desky integrovány 4 rukojeti, vyrobené
také z nerezové oceli, které se dají vysunout a s podstavcem se lépe, bez nutnosti vynaložení velké námahy manipuluje a posouvá po
prostoru. Zaoblené hrany podstavce zabraňují nebezpečí poranění.
Multifunkční prémiový slunečník s boční nohou Knirps 275 x 275 cm je skvělým doplňkem provaši zahradu, který splňuje jak praktickou
tak i estetickou funkci. Je skvělým designovým prvkem, který vás ochrání před škodlivým UV zářením. Materiály, z kterých je vyroben, jsou té
nejvyšší kvality a splňují požadaky i těch nejnáročnějších.
Pevná konstrukce je vyrobená z hliníku, který je plně odolný povětrnostním vlivům. Pevná ramena jsou šroubovaná, bez plastových dílů.
Ovládací mechanismy slunečníku jsou špičkově zpracovány v jednoduchém designu, s velmi snadnou manipulací. Slunečník otevřete pomocí
kličky a pomocí nášlapného pedálu ho můžete otočit kolem své osy. Vše bez nutnosti vynaložení velkého úsilí.
Také špičková kvalita tkaniny, která je použitá na potahu slunečníku, zajistí nejvyšší ochranu. Potah je odolný proti skvrnám, odpuzující vodu,
odolný proti UV záření, lze sejmout z konstrukce a vyprat. Na vyblednutí potahu poskytujeme záruku 3 roky. Potahový materiál splňuje vysoké
požadavky na ochranu proti UV záření a tkanina má velmi dobrou stálobarevnost 6. Vybírat můžete z několika moderních odstínů.
Vlastnosti materiálu: Lehký a žebrovaný hliníkový rám odolný proti povětrnostním vlivům, všechny součásti stabilně přišroubovány, snadno
zaměnitelné při případné opravě, extrémně odolný materiál, robustní konstrukce s velmi vysokou stabilitou. Konstrukce je vyrobena z
žebrovaného hliníku. Má klikový mechanismus a funkci otáčení.

VLASTNOSTI:
velikost slunečníku

275 x 275 cm

otočný kolem osy

360°

tvar slunečníku

čtvercový

automatické otevírání klikou

ano

výškově nastavitelný

ano

naklápěcí

ano

velikost vrženého stínu

7,56 m2

výška zavřeného slunečníku

271 cm

podchozí výška otevřeného slunečníku

205 cm

průměr trubky

50/80 mm

materiál střechy

100% polyesterová tkanina; 220 g / m²

materiál kostry

žebrovaný hliník, stříbrný

UV filtr

UV 80 Standard, stálost světla 6

doporučená zátěž

120 kg

snímatelný/ručně pratelný potah

ano

VIDEO:

Knirps Pendelschirm 275x275 I Knirps - Since 1928

