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HUŚTAWKA OGRODOWA A-TYPE 170 X 110 X 153 CM SZARA Z
LIMONKOWYMI POD. I PODSTAWKAMI NA KUBEK *9987
SYMBOL
KRE9987
KOD EAN
5900779809987
RODZAJ PAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO
brown carton with color card
PAKOWANIE
Opakowanie Zawartość
KART
1 szt
Master
1 szt
PKWiU

VAT
23%

CHARAKTERYSTYKA
Elegancka i wygodna huśtawka wspaniale uzupełni wystrój Twojego ogrodu i umożliwi
komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu. Huśtawka jest wyposażona w regulowany daszek.
Zdejmowane poduszki są zaletą w przypadku czyszczenia. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne łączniki,
śruby oraz sprężyny. Ławka składa się z metalowej konstrukcji, na której naciągnięty jest wytrzymały
materiał. Zdejmowana poduszka, składająca się z siedziska i oparcia, posiada zaczepy, uniemożliwiające
zsuwanie się. Zakończona falbaną z pewnością doda uroku w każdym ogrodzie. Wewnątrz opakowania
znajdziesz instrukcję montażu, wraz z wymiennymi wszystkimi elementami zestawu. Dodatkowo zestaw
zawiera dwie poduszki oraz podstawkę pod napoje z obu stron.
o
Wymiary huśtawki: 170 x 110 x 153 cm (wysokość zależy od nachylenia dachu)
o
Kolor materiału : czarny
o
2 limonkowe poduszki
o
Stalowa konstrukcja
o
Grubość profilu konstrukcji : 38 mm
o
Grubość profilu huśtawki : 25 mm
o
Gęstość materiału : 140 g/m^2
o
Grubość pianki poduszki siedziska : 5 cm
o
Materiał huśtawki wodoodporny poliester
o
Materiał siedziska : 600 x 300 D Oxford
o
Wytrzymałość konstrukcji : 220 kg
o
2 plastikowe podstawki pod napoje przymocowane do huśtawki
o
Zawieszenie sprężynowe : mocne sprężyny umożliwią zamontowanie huśtawki oraz wytrzymają
ciężar do 2-3 osób
o
Regulacja daszku : regulacja daszku o ponad 45 stopni umożliwia jego najbardziej optymalne
ułożenie. Wystarczy poluzować pokrętło i odchylić daszek pod pożądanym katem, dokręcając pokrętło
o
Wykończenie elementów : wszystkie zakończenia elementów metalowych zostały wyposażone w

plastikowe zaślepki. Zapobiega to wszelkim skaleczeniom, co czyni ją bezpieczną dla dzieci czy osób
starszych
INFORMACJE DODATKOWE

PRZEZNACZENIE

zestaw zawiera podstawki pod napoje oraz 2
poduszki
KARTONY
Karton WysokośćSzerokość Długość
Karton 1

50 cm

16 cm

138 cm

Waga
Brutto
18.5 kg

wypoczynek na świeżym powietrzu

