
AKÁTOVÉ HOUPACÍ LAVICE
AKCE „20“ S DODÁNÍM 26. 7. 2021

Chcete své blízké obdarovat něčím, co skutečně stojí skutečně zato?
Něčím, co bude přinášet radost v každém okamžiku?

Něčím, co bude moci využívat celá rodina?
Něčím, co vydrží?

Zkuste naše houpací lavice. Houpačky
jsou vyrobené z akátových desek s
občasným přiznáním krajin, které svým
zvlněným reliéfem podtrhují přírodní
vyznění. Lavice dodáme včetně řetězu,
karabinek. Rádi vám poradíme s
ukotvením, a bude-li třeba, můžete si u
nás pořídit i další kotvící prvky do
konstrukcí, anebo se domluvit na
zhotovení samonosné konstrukce na
míru.

Co je Akce 20
Vzhledem k naší téměř plné výrobní
kapacitě máme minimální možnosti
výroby na sklad. Na druhou stranu vás
ale nechceme připravit o léto v houpačce. Proto jsme připravili Akci 20, v rámci které nabízíme dvacet 
houpací lavic s termínem dodání 26. 7. 2021. Po vyprodání těchto zásob bude možné lavice objednávat až
cca od prosince 2021 / ledna 2022. Máte-li o houpačku zájem, neváhejte a napište nám. Domluvíme se na
barevném ladění (vybrat si můžete z našich vzorkovníků terasových olejů REMMERS), velikosti, následně 
uzavřeme objednávku a po úhradě 60 % z celkové ceny vám lavici nebo lavice rezervujeme. Lavice 
budeme rozvážet případně rozesílat 26. 7. Možné je rovněž osobní vyzvednutí lavice u nás na dílně. Akce 
platí do vyprodání zásob, anebo do 30. 6. 2021.

Technická specifikace:
• Délky sedáku: 120, 150 nebo 180 cm (po dohodě lze vyrobit lavici i jiných rozměrů)
• Hloubka sedáku: 460 mm
• Výška opěradla: 330 mm
• Tloušťka: 27 mm
• Nátěr: TOP terasový olej Remmers (odstín dle nabídky)
• Naživo si můžete lavici prohlédnout a vyzkoušet v naší vzorkovně, ve Vilémovicích 95.

CENY: Lavice 120 cm – 4990 Kč / Lavice 150 cm – 5990 Kč / Lavice 180 cm – 6990 Kč
Ceny vč. 21 % DPH


