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AKČNÍ NABÍDKA

KŘESLO HARTON STALKER BASIC
Nejlepší křeslo na trhu v této cenové kategorii! Je
velice pohodlné a opatřené polstrovaným polštářem
z neoprenu. Konstrukce umožňuje pohodlné polohování
opěradla pomocí nadzvednutí opěrek. Přední nohy jsou
teleskopické se spolehlivou aretací. Křeslo je velice lehké
a skladnější než jiná křesla. Velkou výhodu představuje
také vysoká nosnost (až 100 kg).
Parametry:
KAT. Č.
• výška 40 cm • šířka
020-780561
49 cm • výška opěraCENA
dla 66 cm • hmotnost
1 199 Kč
6,4 kg • teleskopické
nohy • opěrky na ruce
• robustní ocelový rám
• všitý neoprenový polštář • nosnost 100 kg.
ušetříte 600

Kč

1 199 Kč
LEHÁTKO HARTON LOBBIST
Novinkou pro letošní rok je lehátko Harton Lobbist.
Velice kvalitní, pohodlné, široké, s ocelovou konstrukcí
s nosností až 150 kg! Je opatřeno neoprenovým polštářem a ve spodní části speciální omyvatelnou látkou. Nohy
jsou samozřejmě teleskopické. Sklon lze jednoduše nastavit pomocí matice.
Parametry: • šířka matrace 73 cm • délka 200 cm • hmotnost 9 kg • nosnost 150 kg • nastavitelná výška 30–40 cm
• výztuž matrace v oblasti zad a kříže • zesílené polstrování
po bocích matrace • všitý polštář • teleskopické nohy s kloubem • robustní ocelový rám • kloub k nastavení sklonu hlavy.
ušetříte 800

Kč

1 999 Kč

KAT. Č.
020-78037

CENA
1 999 Kč

LEHÁTKO HARTON COMFORT SEVEN
Velmi pohodlné, silně polstrované lehátko s pomocnou sedmou nohou, která podstatně zvyšuje jeho
stabilitu, a nedochází tak k převrácení při posazení
se na část určenou pro nohy. Lehátko má všitý polštář s neoprenovým potahem a zesílené okraje pro větší
pohodlí. Robustní ocelová konstrukce s nosností 150 kg
zaručuje dlouhou životnost. Samozřejmostí jsou teleskopické nohy a kloub pro nastavení sklonu hlavy.
Parametry: • šířka matrace 80 cm • délka 208 cm
• hmotnost 10 kg • nosnost 150 kg • nastavitelná výška
30–42 cm • materiál – polyester 600D Oxford • zesílené
polstrování po bocích matrace • všitý polštář s neoprenovým potahem • teleskopické nohy s kloubem • robustní
ocelový rám • kloub k nastavení sklonu hlavy.
ušetříte 1 09

1 Kč

2 499 Kč

KAT. Č.
020-78038

CENA
2 499 Kč

Prodejna a velkoobchod: AQUAZONA, nám. Bratří
Čapků 9, 370 07 České Budějovi ce – Rožnov
• Otevírací doba: Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–12.00,
e-mail: obchod@aquazona.cz
• e-shop: WWW.AQUAZONA.CZ
• OBJEDNÁVKY, DOTAZY tel. 702 099 747

