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Hoker barowy industrialny / loft
30x30x80 cm HOK-02
Cena brutto

359,00 zł

Cena netto

291,87 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 5 dni roboczych

Numer katalogowy

HOK-02

Kod EAN

5903899260515

Producent

Moso Design

Opis produktu
Hoker ze stalową sztywną ramą oraz siedziskiem z naturalnego pełnego drewna (standardowo sosna lub za dopłatą dąb).
Prosta forma idealne wpasuje się w nowoczesne wnętrze o prostych minimalistycznych kształtach a także w popularny wystrój
rustykalny. Hokery doskonale sprawdzają się przy wysokim blacie lady barowej lub w kuchni.
W tym modelu wykonaliśmy całkowicie spawaną ramę nośną o wysokiej wytrzymałości i sztywności dla długotrwałego
zachowania stabilności. Rama z profila stalowego 25x25mm
Siedzisko wykonano z prawdziwego drewna, przeciwieństwie do płyty wiórowej blat drewniany jest znacznie odporniejszy na
uszkodzenie czy zalanie. W razie potrzeby ewentualna renowacja czy zmiana koloru jest prostsza, tańsza i skuteczniejsza niż
w przypadku płyt wiórowych. Naturalne drewno posiada indywidualny charakter a układ słojów jest zawsze niepowtarzalny.
Każde siedzisko bejcowane jest na wybrany kolor oraz zabezpieczane 2 warstwami lakieru bezbarwnego
Przy zamówieniu większej ilości cena może być negocjowana.
Wszystkie hokery wykonujemy sami w kraju dlatego też możliwe jest wykonanie dowolnego rozmiaru przy zachowaniu
szybkiego czasu realizacji.
Konstrukcję stalową możemy pomalować na czarno lub biało a dostępne kolory blatów przedstawione są na załączonym
zdjęciu. Możliwe jest także wykonanie innych kolorów według potrzeb klienta
Wymiary:
80 cm - wysokości
30 cm - szerokości
30 cm - głębokości
2,5 cm - grubość siedziska
rama z profila stalowego 25x25 mm
Konstrukcję stalową możemy malować na kolor:
czarny
biały
Siedzisko możemy pomalować na jeden z wielu kolorów dostępnych w naszym wzorniku.
UWAGA! Należy mieć na uwadze, że drewno to materiał naturalny i wybarwienie nigdy nie jest powtarzalne. Unikatowość
słojów drewna wpływa na wchłanianie barwnika.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor drewna: zielony , bezbarwny , czarny , biały , orzech jasny , orzech ciemny , palisander jasny , palisander ciemny ,
czereśnia antyczna , dąb jasny
Kolor stelaża: czarny , biały , bezbarwny
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