MEBLE OGRODOWE I TARASOWE / GARDEN AND TERRACE FURNITURE

7l2$  + krzesła GRAND
*5$1'WDEOH+ GRAND chairs
wymiary: ø60/72 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony
dimensions: ø60/72 cm, material: glass / powder coated steel , color: dark green

7l2$ % + krzesła GRAND /
*5$1'WDEOH+ GRAND chairs
wymiary: ø80/74 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony
dimensions: ø80/74 cm, material: glass / powder coated steel, color: dark green

7l2   + krzesła MIDAS /
0,'$6WDEOH+ MIDAS chairs
wymiary: ø74/74 cm, materiał: szkło / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brąz
dimensions: ø74/74 cm, material: glass / synthetic rattan, color: dark brown

50

7l2  $ + krzesła FLEMING /
)/(0,1*WDEOH+ FLEMING chairs

57

75

wymiary: ø60/56 cm, materiał: szkło / rattan syntetyczny, kolor: kremowo-brązowy
dimensions: ø60/56 cm, material: glass / synthetic rattan, color: creamy / brown

GRAND

41

57

materiał: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo
kolor: beż / ciemnozielony
material: synthetic rattan / powder coated steel
color: beige / dark green

57

78

45

FLEMING
materiał: rattan syntetyczny / stal
kolor: kremowo-brązowy
material: synthetic rattan / steel
color: creamy / brown

65

55

MIDAS
materiał: rattan syntetyczny / stal
kolor: ciemny brąz
material: synthetic rattan / steel
color: dark brown

MORPHEUS

72

wymiary: 190/70/32÷95 cm
materiał: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo
kolor: ciemny brąz

38

dimensions: 190/70/32÷95 cm
material: synthetic rattan / powder coated steel
color: dark brown
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MEBLE OGRODOWE I TARASOWE / GARDEN AND TERRACE FURNITURE

^57%+%bm#.-^-/naBo\p-6F7545   + krzesła K156
:(5FPWRSFRORUEHLJH.$5,1$EDVH+ K156 chairs

^57+bm#.-^-/nm5/mq/\p-6F7545  + krzesła K72C
:(5FPWRSFRORUPDUEOH52=$1$EDVH+ K72C chairs

^57+bm#.-^-/nF5r6\p-6F7545   + krzesła K117
:(5FPWRSFRORUVDQG%($7$EDVH+ K117 chairs
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all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

MEBLE OGRODOWE I TARASOWE / GARDEN AND TERRACE FURNITURE

^57s%bm#.-^-/naBo\p-6F7545   + krzesła K122
:(5¡FPWRSFRORUEHLJH.$5,1$EDVH+ K122 chairs

^573F7-2-4B+:(5WDEOHWRSV

kolor: beż, materiał: kompozyt polimerowy
wymiary: ø80 cm lub 80/80 cm
color: beige, material: polymer composite
dimensions: ø80 cm or 80/80 cm

kolor: sand, materiał: kompozyt polimerowy
wymiary: 70/70 cm lub 80/80 cm
color: sand, material: polymer composite
dimensions: 70/70 cm or 80/80 cm

Odporne na: wodê, temperaturê, zadrapania, uderzenia
Resistant for: water, temperature, scratches, impact

kolor: marmur, materiał: kompozyt polimerowy
wymiary: 70/70 cm lub 80/80 cm
color: marmur, material: polymer composite
dimensions: 70/70 cm or 80/80 cm

kolor: calvados, materiał: kompozyt polimerowy
wymiary: 70/70 cm lub 80/80 cm
color: calvados, material: polymer composite
dimensions: 70/70 cm or 80/80 cm

"-6F75436-F7-2l4+5a^Ba5FBF

KARINA

ROZANA

BEATA

materiał: stal chromowana
wysokość: 71 cm

materiał: stal chromowana
wysokość: 72,5 cm

materiał: kolumna - stal chromowana
stopa - aluminium, wysokość: 72 cm

material: chrome steel
height: 71 cm

material: chrome steel
height: 72,5 cm

material: column - chrome steel
stand - aluminum, height: 72 cm

5aB^56-a-/qa^57l4_p-6F754+7DEOHRIWRSVDQGEDVHV
PODSTAWY / BASES

KARINA

ROZANA

BEATA

ø80 cm

+

-

+

70/70 cm

+

+

+

+

+

+

BLATY / TOPS

wszystkie kolory / all colors

80/80 cm
wszystkie kolory / all colors

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA - Blat WER 80/80 cm, kolor: calvados + podstawa KARINA / SAMPLE ORDER - WER 80/80 cm top, color: calvados + KARINA base
wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

all dimensions in order: width / depth / height
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