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Komplet stół 80x80 cm i 4
krzesła Profil z siedziskami
metalowymi
Cena

1 790,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Stół Profil i 4 krzesła z siedziskami metalowymi
GWARANCJA 15 LAT

Stół Profil i krzesła Profil charakteryzują się uniwersalnym, ponadczasowym designem.
Ten model mamy w produkcji ponad 20 lat.
Stół jest wykonany z wysokiej jakości profilu zamkniętego 30x30 -nogi
i obramowanie oraz z blachy 2 mm - blat stołu.
Możemy zrobić dla Państwa stół dostosowany do blatu drewnianego
lub szklanego.
Nogi stołu są wyjmowane i przykręcane do blatu co bardzo ułatwia
transport i nie wpływa na stabilność mebla.
Całość spawamy i oddajemy do malowania proszkowego.
W ofercie kilka kolorów podstawowych -jak na zdjęciu z miniaturkami.
W komentarzu do produktu proszę wybrać kolor.
Na życzenie pomalujemy na inny kolor wg palety RAL.
Wysokość stołu : 75 cm
Wymiar blatu : 80 cm x 80 cm
Waga stołu :17,6 kg
Istnieje możliwość wykonania innego wymiaru stołu.
Proszę wysłać zapytanie z wymiarami w formularzu kontaktowym
- wycenimy i odpiszemy.
Krzesła Profil wykonane z profilu zamkniętego 20x20 -nogi ,
z prętów stalowych 1o mm -wypełnienia oparcia oraz
rama siedziska,a samo siedzisko zrobiliśmy z blachy 2 mm.
Możemy zrobić dla Państwa
krzesło dostosowane do siedziska drewnianego.
Ręcznie wyginamy widoczne łuki oparcia, które są wyprofilowane
do pleców.
Całość spawamy i oddajemy do malowania proszkowego.

Wysokość krzesła : 107 cm
Wysokość do siedziska : 42,2 cm
Szerokość przy plecach : 32 cm
Szerokość przy nogach : 40,5 cm
Głębokość siedziska : 37 cm
Waga krzesła: 7,3 kg
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Krzesełka idealnie się składają jedno w drugie,
co ułatwi ich przechowywanie, przewożenie.
W jednej paczce wysyłamy maksymalnie 4 szt krzesełek.
Nasze uniwersalne, niezniszczalne krzesła i stół będą służyły Państwu w kuchni,
salonie, biurze, restauracji, tarasie, ogrodzie.
W komentarzu do produktu proszę wybrać kolor siedziskia. Np. Maroko czarne lub Łowicz oraz kolor metalu
według miniaturek na zdjęciu:
białe, czarne niebieskie , lakierowana stal.
W ofercie kilka podstawowych kolorów plus industrial-czyli krzesło tylko lakierowane.
Na życzenie pomalujemy na inny kolor wybrany z palety RAL.
O wybrany inny kolor-proszę pytać
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