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Polstry k zahradnímu nábytku

MC 1

POLSTRY z textilního materiálu
e

Červenohnědá kostka
Polstr k lehátku Cardiff
Polstr k lehátku Annecy
Polstr na lavici Nashville, houpačku Cannes
Polstr k polohovatelným křeslům
Polstr k polohovatelnému křeslu Lyon I.
Sedák
Zelená kostka
Polstr na polohovatelné křeslo
Krémová kostka
Polstr na židli Thassos

Značení
7AS03
7AS04
7AS01
7AS02
7AS07
Značení
BT01
Značení
9901515

Rozměr
mm
50 x 740 x 1950 (670+1280)
50 x 610 x 1940 (690+1250)
50 x 470 x 1080
50 x 490 x 1120 (680+440)
50 x 490 x 1150 (660+490)
50 x 470 x 480

Cena
Kč/ks
989,899,479,599,599,339,-

Rozměr
mm
30 x 450 x 1170

Cena
Kč/ks
349,-

Rozměr
mm
50 x 450/350 x 470

Cena
Kč/ks
299,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Platnost od 01.03.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

Červenohnědá kostka
Jedna strana polstru
„hnědá kostka“

Zelená kostka

Krémová kostka

Druhá strana polstru
„červená kostka“

Polstry tvoří dnes již nedílnou součást kolekcí zahradního nábytku. Pohodlné polstrování je navrženo tak,
aby splňovalo nejnáročnější požadavky na komfortní odpočinek v zahradě, na terase či v interiéru zimních
zahrad. Výběr barevných vzorů prošívaného polstrování je nadčasový a v kombinaci se zahradním
nábytkem tvoří harmonický celek. Např. dnes již tradiční kostka je typickým a velmi oblíbeným dezénem
podtrhujícím dojem anglické ležérnosti a elegance, používaným především pro exkluzivní kolekce
zahradního nábytku.
Výplně a uchycení:
polstry jsou plněny polyuretanovou pěnou tzv. molitanem. Při výrobě je kladen důraz na dlouhodobou
životnost. Všechny nabízené typy polstrů jsou opatřeny stuhami sloužícími k upevnění na sedáky. Polstry
na polohovatelná křesla a lehátka jsou opatřeny textilní pruženkou na upevnění k opěradlům.
Výhody:
polstry jsou vyráběny ze snadno udržovatelných, stálobarevných, tvarově stálých a především prodyšných
materiálů.
Údržba:
Kromě zelené kostky jsou všechny polstry opatřeny zipem. Po vyjmutí molitanové výplně je můžete
při dodržení předepsaných postupů prát.
Balení: polstry jsou baleny jednotlivě do folie, včetně základních symbolů na údržbu a čištění.

