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Sklep oświetlenie, meble, leżaki lafuma
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Internetowy sklep z oświetleniem, czyli z lampami do salonu, jadalni, sypialnia, czy wnętrz komercyjnych.
Lampy takich firm jak Elstead Lighting, Feiss, Hinkley, Stiffel, Kichller. 
Kategorie oświetlenia to: żyrandole, kinkiety, lampy sufitowe, lampy stołowe, czy lampy podłogowe.
Lampy z podstawą z ramionami wykonanymi ze stali barwione na kolory mosiądz, nikiel, chrom, brąz, czy
czerń. Klosze szklane, abażury z tkaniny. Szkło w lampach przezroczyste, mleczne, bąbelkowe, czy
deszczowe.
Duga naszą ofertą są meble stylowe, nowoczesne. Główną naszą propozycją są lustra. Lustra dekoracyjne do
wnętrz typu salon, łazienka, sypialnia.
Lustra kwadratowe, okrągłe, owalne czy prostokątne. Ramy luster na podbudowie MDF, sklejki, tworzywa
sztucznego czy drewna. Ramy barwione na kolor biały, srebrny, czarny, czy postarzane.
Lustra łazienkowe o wyższym współczynniku wilgotności IP44 to lustra z ramą z tworzywa sztucznego.
Inne kategorie mebli to komody, toaletki, stoliki kawowe, czy stoły.
Na lato oraz na sezon zimowy polecamy wentylatory sufitowe, czyli wentylatory z opcją lato, zima. Latem
wentylatory sufitowe chłodzą, zimą grzeją.
Wentylatory z opcjami, czyli z pilotami zdalnego sterowania oraz z regulatorami ściennymi.
Do ogrodu, na balkon, czy na basen polecamy leżaki, fotele lafuma. Lafuma producent mebli kempingowych,
czyli stołów, stolików składanych, czy leżaków oraz krzeseł.
Fotele firmy Lafuma są leżakami grawitacyjnymi. Grawitacja, gravity polega na przejściu z pozycji siedzącej
do pozycji leżącej poprzez przechylenie się.
Leżaki lafuma na zewnątrz na taras, balkon, basen oraz na wewnątrz do grot solnych, przed telewizor, czy
jako fotel do refleksologii. Refleksologia jest masażem leczniczym stóp, twarzy, rąk.
Do masażu stóp polecamy leżaki Evolution oraz Evolution BE. Fotele są jedynymi bez rurki pod stopami.
Inne typy leżaków lafuma, fotele to RSXA, RSXA są sznurkowe. Pozostałe fotele lafuma są leżakami
klipsowymi, Futura, R Cli. RX2, czy Evolution
Wszystkie produkty w sklepi sonpol są produktami nowymi mające gwarancję producenta oraz importera.
Produkty dostarczane są poprzez firmy kurierskie pod wskazany adres. Dajemy również możliwość odbioru
osobistego po uprzednim umówieniu się. Odbiów w siedzibie Warszawa.
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