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BUZZ PLAFON AZ1646
AZZARDO
Cena brutto

1 649,00 zł

Cena netto

1 340,65 zł

Dostępność

dostępny do 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

27000119

klasa EEL

A++ do E

Materiał

Szkło

Kolor

Miedź

Źródło światła

Wymienne

Stopień ochrony

IP21

Opis produktu
Źródło światła:
- ilość źródeł światła - 5
- gwint źródło światła - G9
- moc źródła światła - 40W
- napięcie zasilania - 230V
- źródło światła w komplecie - nie

Wymiary:
- wysokość - 22 cm
- średnica - 50 cm

Kolorystyka:
- kolor wykończenia - chrom
- kolor klosza - miedź
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- materiał - metal
- materiał klosza - szkło

Dodatkowe informacje:
- wyposażony w ściemniacz - nie
- wyposażony w wyłącznik - nie
- stopień ochrony IP - 21

Krótki opis
Niezwykle designerska lampa sufitowa Buzz, która ożywi każde wnętrze i nada mu nowoczesnego
charakteru i wysmakowanej elegancji. Doskonale będzie się prezentować zawieszona pod sufitem
salonu lub jadalni. W owalnym kloszu miedzianego zamontowano wisząca kryształowe ozdoby,
pięknie połyskujące w świetle lampy i dające ciepły kolor.

O producencie
Ozdobą każdego pomieszczenia jest oświetlenie, które odpowiednio dobrane dodaje mu wielu
walorów estetycznych. Designerskie lampy nadają wnętrzom nowoczesnego klimatu, doskonale
urozmaicając ich wygląd. AZzardo oferuje swoim klientom bardzo szeroki wybór produktów, które
każdy z nich może indywidualnie dostosować do swoich potrzeb. Lampy do domu tej marki cechują
przede wszystkim oryginalny wygląd oraz niebanalne wzornictwo, a także najwyższej klasy materiały
użyte do ich produkcji. Na ich ofertę składają się równiej wysokiej jakości lampy i żarówki LED. Lampy
do domu, które znajdziecie Państwo w ofercie, to akcesoria, które produkowane są z najlepszych
materiałów i surowców takich jak na przykład akryl, forniry naturalne, szkło lodowe, szkło witrażowe,
metale szlifowane czy kamienie półszlachetne. To właśnie dzięki odpowiednim materiałom,
wykorzystywanym do ich produkcji oraz oryginalnym wzorom możemy zaoferować Państwu tak
wyjątkowe lampy. Designerskie lampy Azzardo to nie tylko nowoczesny wystrój, to także najwyższej
jakości komponenty elektryczne, zapewniające wieloletnią i bezproblemową eksploatację. Ogromny
katalog produktów proponowanych przez markę to szereg doskonałych rozwiązań dla licznego grona
odbiorców. Spośród szerokiej gamy produktów możecie Państwo wybrać niebanalne, dopasowane do
indywidualnych gustów lampy. Ceny tych produktów są na umiarkowanym poziomie więc nie obejmuje
ich promocja "Kup więcej zapłać mniej", jednak przy produkcie jest przycisk "negocjuj cenę" zapraszamy do kontaktu i życzymy udanych zakupów!
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