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Balansoare cu 2 locuri

Balansoare cu 3 locuri
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 Avantajele cele mai importante ale balansoarelor metalice sunt:

- Sunt sisteme de gradină, ideale pentru creșterea confortului și relaxării de acasă.

- Asigură umbra chiar și în zilele toride și reprezintă o barieră eficientă împotriva 

radiațiilor UV. 

- Pot fi comandate în varianta cu 2 sau cu 3 locuri.

- Sunt foarte practice, ocupând loc redus și contribuind la o atmosferă primitoare a 

grădinii.

- Sunt rezistente la intemperii, datorită materialelor de cea mai bună calitate: schelet din 

oțel și banchetă, acoperiș, respectiv pereți din poliester.

- Protejează de ploaie, materialul balansoarelor fiind impermeabil.

- Modelul de lux include pereți care protejează de vânt.

- Pot fi poziționate pe orice tip de sol, datorită robusteții structurii metalice.

- Gama este formată dintr-o mare varietate de modele, mărimi și culori.

- Sunt însoțite de servicii gratuite de livrare și montaj.



Detalii tehnice
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BALANSOARE cu 2 locuri
PREZENTARE
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 *Dimensiunile sunt pentru 

modelul simplu de balansoar cu 

două locuri. Pentru alte tipuri de 

balansoare, dimensiunile pot 

varia. Pentru mai multe detalii, 

consultați un specialist Practix.

 Balansoarele metalice sunt sisteme 

practice și estetice pentru creșterea confortului și 

relaxării în propria grădină. Sunt ideale atât 

pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Acestea pot 

fi amplasate pe orice tip de sol și sunt deosebit 

de rezistente în fața intemperiilor, oferind 

protecție împotriva radiațiilor UV și a ploii. 

 Balansoarele metalice sunt un mod de 

petrecere a timpului în aer liber și sunt foarte 

accesibile. Acestea sunt însoțite de garanție și 

de livrare și montaj gratuite.

1. - Șuruburi din inox

2. - Scaun acoperit cu material textil rezistent, diferite modele

3. - Structură din oțel, cu tratament anti-ruginire

L - 1200 mm*

l - 1100 mm*

h - 1530 mm*

1.

2.

3.

h

Ll

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
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BALANSOARE cu 3 locuri
PREZENTARE
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 *Dimensiunile sunt pentru 

modelul simplu de balansoar cu 

două locuri. Pentru alte tipuri de 

balansoare, dimensiunile pot 

varia. Pentru mai multe detalii, 

consultați un specialist Practix.

 Balansoarele metalice sunt sisteme care 

sporesc confortul de acasă datorită scopului 

recreativ și a funcționalității lor. Balansoarele cu 3 

locuri oferă momente de relaxare în familie, 

putând fi utilizate în același timp de părinți și copii. 

De asemenea, dimensiunea acestora permite 

folosirea lor pe post de pat. Materialul este 

impermeabil și protejează împotriva ploii și 

asigură, în același timp, o protecție eficientă 

împotriva radiațiilor UV. 

 Balansoarele metalice sunt un mod 

confortabil de petrecere a timpului liber, oferind 

umbră și momente de relaxare în propria grădină, 

chiar și în timpul zilelor toride de vară.

1. - Șuruburi din inox

2. - Scaun acoperit cu material textil rezistent, diferite modele

3. - Structură din oțel, cu tratament anti-ruginire

L - 1700 mm*

l - 1100 mm*

h - 1530 mm*

1.

2.

3.

h

Ll

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
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