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LAZY BAG AIR SOFA MATERAC LEŻAK NA POWIETRZE ŁÓŻKO
Cena :
49,99 zł

47,99 zł
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

HIT LATA - materac powietrzny Lazy Bag w rozmiarze XXL aż 240 cm
2 kolory do wyboru
CZERWONY
NIEBIESKI
Sofa na powietrze to idealny gadżet na wakacje, w podróż, do ogrodu lub na plażę. Dzięki swym niewielkim rozmiarom możesz ją zabrać ze
sobą, gdzie tylko chcesz.
Materac posiada dwie komory, które są wewnątrz pokryte grubą folią oraz które nie przepuszczają powietrza. Aby napełnić kanapę
wystarczy złapać powietrze. Czynność ta jest bardzo prosta i szybka do wykonania. Wystarczą 3 kroki pod wiatr, a sofa zostanie
wypełniona po brzegi powietrzem. Następnie należy zamknąć klamry i gotowe.

Super duża wygodna kanapa, sofa na powietrze, wykonana z grubego i odpornego na warunki atmosferyczne wzmacnianego nylonu i PCV.
PODAJEMY PRAWDZIWE ROZMIARY PO ROZŁOŻENIU !
Przy innych tańszych produktach wyższe podane wymiary to rozmiar przed rozłożeniem
Dzięki niewielkim rozmiarom zabierzesz ją ze sobą wszędzie gdzie tylko zechcesz np. na plażę, do ogrodu, na wczasy itp.
W zestawie dostarczamy pokrowiec z wygodnym uchwytem.
Dane techniczne:
rozłożenie trwa 15 sek
praktyczna torba transportowa z paskiem na ramię
idealna na plaże, na basen czy do parku
wymiary po rozłożeniu: 240 cm x 70 cm
wytrzymałość: do 200kg
wodoodporna w 100%
wykonana z wytrzymałego nylonu i PCV

MATERAC ŁÓŻKO SOFA NA POWIETRZE LAZY BAG
Cechy produktu:
●
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Wykonana z wysokich jakości materiałów
Wykonana z grubego i odpornego na warunki atmosferyczne nylonu ripstop
Szybko i bardzo prosto się ją rozkłada
Idealna na plażę, do domu lub do ogrodu
Lekka i wygodna do przenoszenia
Bardzo komfortowa
Rozmiar po rozłożeniu: 240cm x 70cm
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Lekki, jednocześnie wytrzymały i wodoodporny.
Rozłożenie go zajmuje tylko 15s. Jednym sprawnym ruchem nabieramy powietrze po czym zawijamy otwór zabezpieczając go przed otwarciem.
Materac jest wykonany z wytrzymałego nylonowego włókna ripstop zapewniającego nieprzepuszczalność powietrza oraz wodoszczelność.
Nasz powietrzny leżak jest idealny:
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NA PLAŻY - zamiast wąskich ręczników, drogich i ciężkich leżaków
W PODRÓŻY - składany, poręczny, komfortowy znajdzie miejsce w każdej walizce (0,72 kg)
NA IMPREZĘ - plenerowy koncert, festiwal ... dożynki
NA DZIAŁCE - rodzina będzie zachwycona !
DO DOMU - genialna leżanka przed tv czy do pokoju gracza

Materaca można używać wszędzie tam gdzie chcemy odpocząć, również zimą. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

