CENNIK ważny od 12/08/2016

MEBLE OGRODOWE

MEBLE DREWNIANE
Zdjęcie

Cena
netto/szt.
(PLN)

Cena
brutto/szt.
(PLN)

853,66

1 050,00

511,38

629,00

Nazwa

Wymiar
wys x gł x szer (cm)

Opis

Fotel 5cio
poz. Carrera

106 x 66 x 63

drewno teak, okucia
stal nierdzewna

Stół
prostokątny
rozsuwany
Fisher

75 x 100 x 220/160

drewno teak, okucia
stal nierdzewna

3 252,03

4 000,00

1 951,22

2 400,00

Fotel Lynx

85 x 60 x 56

drewno akacja,
stelaż aluminiowy
silver

88 x 62,2 x 67,4

drewno akacja
malowane na biało,
okucia stal
nierdzewna

88 x 62,2 x 146,4

drewno akacja
malowane na biało,
okucia stal
nierdzewna

75 x 89,3 x 146,8

drewno akacja
malowane na biało,
okucia stal
nierdzewna

Fotel Odense

Ławka
Odense

Stół Odense

300,81

370,00

210,57

259,00

292,69

360,00

175,61

216,00

479,68

590,00

287,80

354,00
354,00

536,59

660,00

321,95

396,00
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MEBLE OGRODOWE
Zdjęcie

Nazwa

Wymiar
wys x gł x szer
(cm)

Opis

Zestaw Bonita

stolik składany
73 x 58 x 58
2 x krzesło składane
81 x 39 x 51

drewno akacja,
malowane na biało

Zestaw Bonita

stolik składany
73 x 58 x 58
2 x krzesło składane
81 x 39 x 51

drewno akacja,
malowane na
niebiesko

Zestaw Bonita

stolik składany
73 x 58 x 58
2 x krzesło składane
81 x 39 x 51

drewno akacja,
malowane na
zielono

Cena
netto/szt.
(PLN)

Cena
brutto/szt.
(PLN)

568,29

699,00

332,52

409,00
409,00

568,29

699,00

332,52

409,00
409,00

568,29

699,00

332,52

409,00
409,00

Cena
netto/szt.
(PLN)

Cena
brutto/szt.
(PLN)

MEBLE POLYWOOD
POLYWOOD
Zdjęcie

Nazwa

Wymiar
wys x gł x szer
(cm)

Opis

Fotel Lynx

86 x 60 x 56

polywood czarny,
stelaż aluminiowy
(black lub silver)

Stół Lynx

70 x 90 x 90

polywood czarny,
stelaż aluminiowy
black

70 x 90 x 150

polywood czarny,
stelaż aluminiowy
silver

Stół Lynx

276,42

340,00

165,85

204,00

520,33

640,00

312,19

384,00

626,02

770,00

343,90

423,00
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MEBLE OGRODOWE
MEBLE TECHNORATTAN
Zdjęcie

Nazwa

Wymiar
wys x gł x szer
(cm)

Fotel Vienna

88 x 70 x 60

Fotel Shogun
Gloss

Fotel Shogun
Mat

Fotel wiszący
Cocoon

Opis

Cena
netto/szt.
(PLN)

technorattan
szarobrązowy,
stelaż stalowy

569,11

700,00

341,46

420,00

89 x 61 x 59

technorattan czarny
gloss, stelaż
aluminiowy,
poduszka biała lub
poduszka czarna

89 x 61 x 59

technorattan czarny
mat, stelaż
aluminiowy,
poduszka czarna

200 x 120 x 105

technorattan
beżowy, stelaż
stalowy, poduszka
czarna

Cena
brutto/szt
(PLN)

292,68

360,00

160,97

198,00

292,68

360,00

160,97

198,00

1 617,89

1 990,00

1 294,30

1 592,00

Opis

Cena
netto/szt.
(PLN)

Cena
brutto/szt
(PLN)

Materiał : 100%
DRALON
Kolory: antracyt,
jasny szary, taupe,
granat

121,95

150,00

85,37

105,00
105,00

AKCESORIA
Zdjęcie

Wymiar
wys x gł x szer
(cm)

Nazwa

Poduszka na
fotel pozycyjny

antracyt

120 x 50 x 6

jasny szary

taupe

granat
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MEBLE OGRODOWE
KARTA PIELĘGNACJI
Wszystkie kolekcje mebli ogrodowych dostępne w DLH Poland to produkty wykonane z zachowaniem najwyższych
standardów jakościowych. Niemniej dla zachowania walorów estetycznych zalecana jest ich regularna pielęgnacja.
W zależności od materiału, z którego wykonane zostały meble zalecane jest ich sezonowe olejowanie lub
oczyszczanie.

MEBLE DREWNIANE
Kolekcja mebli drewnianych została wykonana z drewna egzotycznego. Wykorzystywane w produkcji mebli drewno
pochodzi z odnawialnych źródeł plantacyjnych. Posiada doskonałe parametry odpornościowe i znakomicie nadaje się
do zastosowania na zewnątrz. W przypadku zabrudzeń meble należy czyścić zwykłą szczotką lub zmywakiem, nie
należy używać szczotek metalowych. Przynajmniej raz w sezonie zalecane jest olejowanie mebli środkami specjalnie
do tego przeznaczonymi. W sytuacjach – kiedy mebel jest bardziej zniszczony – zalecane jest polerowanie mebli
papierem ściernym gdy powierzchnia mebla jest sucha. Po oczyszczeniu, należy mebel przepłukać czystą wodą. Kiedy
drewno wyschnie, możemy odświeżyć specjalnym olejem do zastosowania na zewnątrz. W okresie zimowym meble
drewniane powinny być chronione przed kontaktem z wodą i mrozem, nigdy nie należy przechowywać mebli
ogrodowych w suchym i ciepłym miejscu. Odpowiednim miejscem do przechowywania mebli jest garaż lub wiata,
gdzie dodatkowo zapewniona jest wentylacja. Drewno jest produktem naturalnym, który nawet po obróbce nie
przestaje reagować na zmienne warunki atmosferyczne.
W przypadku mebli malowanych zalecane jest czyszczenie za pomocą wilgotnej szmatki. Pod wpływem wilgotności
oraz zmiennych warunków atmosferycznych powierzchnia lakieru może ulec zużyciu, popękaniu, otarciu. W takich
przypadkach zalecane jest przeszlifowanie drewna i pomalowanie na nowo.

MEBLE Z TECHNORATTANU
Technorattan to materiał charakteryzujący się wyjątkową odpornością na działanie mikroorganizmów, warunków
atmosferycznych, olejków do opalania oraz na plamy z wina i żywności. Mebli technorattanowych nie trzeba
konserwować, wystarczy raz na jakiś czas przemywać wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a na co dzień można
je czyścić suchą szmatką. Z uwagi na to iż jest to materiał pleciony, zaleca się przykrywanie ich pokrowcami, aby
zapobiec gromadzeniu się brudu w szczelinach.

MEBLE Z POLYWOOD
Polywood jest szczególnie wytrzymałym tworzywem odpornym na zmienną pogodę i działanie mikroorganizmów. Nie
wymaga specjalnej konserwacji. Meble z kolekcji Polywood można łatwo czyścić za pomocą ściereczki i czystej wody.
Należy pamiętac by nie zostawiać na meblach szklanych naczyń ponieważ przy kontakcie ze słońcem mogą
powodować zbytnie nagrzewanie się mebla . Zalecane jest używanie podkładek i obrusów. Podczas zimy, meble należy
umieścić w suchym miejscu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, meble z materiału Polywood mogą być pozostawione na
zewnątrz. Należy jednak nakryć je specjalnym pokrowcem. Po kilku latach użytkowania, pod wpływem różnorodnych
warunków atmosferycznych oraz promieni UV, kolor mebli może nieznacznie zmienić swój odcień. Aby odświeżyć
meble ogrodowe z kolekcji Polywood wystarczy pomalować je zwykłą farbą akrylową. To przywróci im kolor i
świeżość.

