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IZZA 3 ZWIS AZZARDO Różne
kolory
Cena brutto

599,00 zł

Cena netto

486,99 zł

Dostępność

dostępny do 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

IZZA 3 ZWIS

klasa EEL

A++ do E

Materiał

Szkło

Kolor

Do wyboru

Źródło światła

Wymienne

Stopień ochrony

IP20

Żarówka GRATIS

Opis produktu
Źródło światła:
- ilość źródeł światła - 3
- gwint źródło światła - E14
- moc źródła światła - 40W
- napięcie zasilania - 230V
- źródło światła w komplecie - tak

Kolorystyka:
- kolor wykończenia - czarny
- materiał - metal
- materiał klosza - szkło
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Dodatkowe informacje:
- wyposażony w ściemniacz - nie
- wyposażony w wyłącznik - nie
- stopień ochrony IP - 20
Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Amber , Biały , Czarny , Olive

Opis lampy
Dzięki prostej, ale przykuwającej spojrzenia formie, pasuje do wnętrz urządzonych w nowoczesnym
stylu. Klosze lampy wykonano z białego, błyszczącego szkła. Powyżej są czarne, metalowe, matowe
rurki o długości 40 cm, która dodają uroku lampie. Średnica jednego klosza to zaledwie 13 cm, zaś
wysokość to 21 cm. Lampa mierzy maksymalnie 120 cm wysokości (możliwa jest jej regulacja) i ma
długość 78 cm.

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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