
Øko Hængekøje - Blossom - 400cm/200kg
Varenummer:701582

Flora kingsize-hængekøje i økologisk bomuld.
Et fyrværkeri af farver i jacquard-design!
De lysende farvetoner og den enorme plads
komfort er et ægte udtryk for sydlandsk
afslapningskultur.

L260 x B180 cm. vægt 1,3 kg.
OBS: Monteringssæt kan tilkøbes
- Monteringssæt til indendørs ophæng: vnr. 701501
- Monteringssæt til udendørs ophæng: vnr. 701502

Den store familie-hængekøje Flora Blossom
er lavet af økologisk bomuld og har en
GOTS-certificering (Global Organic Textiles
Standard). Køjen har smukke farve nuancer,
som er inspireret af skønne friske blomster.

Denne eksklusive hængekøje med et unik
vævedesign overgås ikke i komfort. Den er
kæmpestor og den økologiske bomuld er skøn
og behagelig ved huden.

Et særligt kvalitetskendetegn er de
traditionelle, håndlavede fletninger, der
sammen med de mange ophængssnører sørger for en
optimal ligevægtsfordeling og dermed for
behagelig liggekomfort og et langt produktliv.

Forstærkede vævekanter gør hængekøjen ekstrem
slidstærk. Man får lyst til bare at drive afsted
- under åben himmel.

Hængekøjen kan bære cirka 200 kg - svarende til
2 voksne og 1-2 mindre børn af gangen - og er
særligt god, hvis man ligger sig på tværs i køjen.

Se produktvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZeND1ZRfZA8

Specifikationer:
- Liggefladens bredde: 180 cm
- Totallængde: 400 cm
- Liggefladens længde: 260 cm
- Nødvendig minimumsafstand: 360 cm
- Bæreevne: 200 kg
- Produktionsland: Colombia
- Vævetæthed (g/m²): 340
- Produktvægt: 2,4 kg.

Materialebeskrivelse:
- 100% Økologisk Bomuld (GOTS-certificeret)

Anbefales til 2 voksne, 2-3 teenagere eller 2-4 yngre børn!

Sådan hænges køjen op i mellem to træer eller stolper...
https://youtu.be/9r9HiVK-cxI

Varenummer: 701582

Leveringstid: 1-5 hverdage

Salgsenhed: 1 stk á 1 stk

Varegruppe: Legetøj, ude

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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