PRIMAVERA
45 & 55
KARTA PRODUKTU

Primavera 45 & 55
zestaw doniczek Primavera

zestaw doniczek Primavera
Minimalistyczne doniczki ze stali nierdzewnej stanowią zaskakujące połączenie dekoracyjności oraz surowej formy. Pozwalają na
zaproszenie zieleni i natury do swojego domu, którą w wygodny sposób możemy pielęgnować w swojej przestrzeni. Lekki, a
zarazem solidny i trwały materiał wprowadza do aranżacji ponadczasowy styl i klasę. Pasuje do dowolnego wnętrza: od
futurystycznych i minimalistycznych, poprzez industrialne i eklektyczne, aż po te w stylu ekologicznym lub tradycyjnym. Unikalny
wybór kolorów pozwala na tworzenie własnych, autorskich kompozycji i sprawia, że doniczki stają się dziełami sztuki użytkowej,
łączącymi w sobie ozdobny i praktyczny design.

PROJEKT

PALETA KOLORÓW

Autorzy: Fondu x Ewelina Madalińska
Produkcja: mebel zaprojektowany oraz wyprodukowany w Polsce
Rok: 2021

Istnieje możliwość personalizacji zestawienia kolorystycznego
na konﬁguratorze w sklepie internetowym.

MATERIAŁY
Blaty: stal
Nogi: stal

WYKOŃCZENIE
Blaty: malowane proszkowo na mat
Nogi: malowane proszkowo na mat

BURGUND
NCS S 5030-Y80R

OFF WHITE
RAL 1013

GRANAT
RAL 5003

CZARNY
RAL 9005

ZIELEŃ
RAL 6021

BEŻ
RAL 1019
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PIELĘGNACJA

UŻYTKOWANIE

Powierzchnię mebla należy czyścić miękką wilgotną szmatką. W razie
potrzeby użyj środka czystości, dedykowanego do danego materiału,
jednak unikaj środków z alkoholem, amoniakiem, zazwyczaj mogą mieć
wpływ na wybarwienia. Po czyszczeniu najlepiej mebel wytrzeć do
sucha, miękką szmatką. W razie poplamienia powierzchni, usuń ją
szybko. Uważaj na ostre przedmioty oraz chroń powierzchnie przed
rozgrzanymi przedmiotami np. garnkami.

Zestaw Primavera to donice do eksponowania kwiatow oraz przechowywania drobnych przedmiotów. Na kwietnikach nie powinno się siadać
oraz stawać. Donice są osłonkami, kwiat powinien posiadac swój
podstawek. Nogi najlepiej podkleić ﬁlcowymi podkładkami tak by przy
przesuwaniu mebla, stal nie uszkodziła nawierzchni oraz nóg stołu.
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KONTAKT
tel: +48 604 222 441

www.fondu.store

