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Маса:


















билярдна маса подходяща за дома или офиса
изчистен елегантен дизайн
стабилна метална конструкция
иновативно решение за джобовете
гума на борда с профил К66
крака с нивелиращи стъпки
възможност за регулиране височината на цялата маса
цветове на металните части: алуминий, сив, бял, черен
цветове на дървените части: ясен, сив, кафяв, бял, черен
плот за хранене: MDF с естествен фурнир обработен с твърди масла
плот за игра: сертифициран камък (Ardesia) от една част с дебелина 19мм
размер на игралното поле: 192 х 96см
външни размери: 230 х 134см. H=75см
тегло: 480кг
размери на помещението: минимални - 440 х 345см, оптимални - 490 х 395см
сукно Simonis + пълен комплект аксесоари за игра

ИМПУЛС БИЛЯРД ЕООД, 4001 Пловдив, бул.”Пещерско шосе” 82-Б, тел./факс 00359 32 634070, e-mail: impulse_billiard@abv.bg, web: www.impulse-billiard.com

ARAMITH FUSION - мебели
Пейка:







елегантна изчистена форма
място за 3 (4) души
външни размери: 200 х 42см. H=45см
цветове на металните части: алуминий, бял, черен
цветове на кожата: кафяв, бял, черен

Стол:







форма съобразена с дизайна на масата
удобна седалка и облегалка
размери: 44 х 44см. H=79см
цветове на металните части: бял, черен
цветове на кожата: бял, черен
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Лампа:










модерен дизайн
метална рамка + масивно стъкло
LED осветление - TC: К3500
размери: 16 х 140см
тегло: 10кг
цветове на металните части: бял, черен
цветове на кожата: бял, черен
монтаж: мин. 70см - макс. 115см от плота на масата
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