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Sklep internetowy z oświetleniem, leżakami lafuma
https://sonpol.eu

Sklep internetowy z oświetleniem z kategorii, żyrandole do salonu, lampy sufitowe, lampy nocne do sypialni,
czy lampy łazienkowe kinkiety. Lampy takich marek jak Elstead Lighting, Feiss, Hinkley, Kichler. Lampy w
stylu angielskim, czyli lampy stylowe, industrialne, kryształowe do wnętrz typu salon, jadalnia, czy sypialnia.
Lampy, oświetlenie wykonane z najwyższej jakości materiału, czyli stali barwionej na kolor mosiądz, nikiel,
chrom, brąz. Szkło w lampach przezroczyste, mleczne.
Drugą częścią naszej działalności to lampy ogrodowe, czyli latarnie, lampy ścienne kinkiety. Lampy
ogrodowe dekoracyjne.
Następną nasza ofertą to meble, meble do wnętrz stylizowanych, nowoczesnych do salonu, jadalni, czy meble
do sypialni. Meble z kategorii lustra, czyli lustra dekoracyjne glamour, czy lustra w ramie lustrzanej, czy w
drewnianej z efektem szlagmatu.
Meble z innej półki to komody, szafki, nocne, toaletki, czy konsole szklane.
Na lato proponujemy leżaki lafuma oraz wentylatory sufitowe.
Leżaki lafuma renomowanej firmy Francuskiej. Leżaki ogrodowe grawitacyjne. Fotele grawitacyjne, czyli
leżaki pod wpływem przechylenia rozkładają się do pozycji leżącej.
Leżaki na taras, balkon, plaże, czy do grot solnych, czy jako fotele do refleksologii. Refleksologia, czyli
masaż leczniczy stóp.
Do refleksologii zalecamy leżaki Evolution, oraz Evolution BE. Evolution, fotele bez rurki pod stopami.
Mamy bezpośredni dostęp miejsca masażu, czyli do stóp.
Fotel, leżaki lafuma można podzielić na leżaki sznurkowe, czyli najstarsze typu RSXA oraz na leżaki
klipsowe, Futura, Evolution, R clip. Lafuma jako producent leżaków daje na swoje produkty 5 lat gwarancji
na stelaż metalowy oraz dwa lata na materiał.
Na lato proponujemy wentylatory sufitowe takich firm jak Fantazja oraz Kichler. Wentylatory z funkcją lato -
zima, czyli latem chłodzą, zimą grzeją. Wentylatory sufitowe z pilotami oraz z regulatorami ściennym.
Wszystkie produkty jakie proponujemy to produkty nowe posiadające gwarancje importerów oraz
producentów.
Produkty dostarczane są pod wskazany adres przez klienta z możliwością odbioru osobistego w Warszawie.
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