Green-R
gumitermék család
Gumibútorok, szobrok és fali kiegészítők

ASZTALOK
„Motorabroncs dohányzóasztal”
Asztallap átmérő: 72 cm
Magasság: 40 cm
Fonott felületű, keskeny kültéri és
szabadtéri asztal
25 000 Ft
bruttó 31 750 Ft

„Autóabroncs asztal”
Asztallap átmérő: 63 cm
Magasság: 43 cm
Fonott felületű, kültéri és beltéri
felhasználásra
22 000 Ft
bruttó 27 940 Ft

„Bárasztal”
Asztallap mérete: 76 x 45 cm
Magasság: 103 cm
Lakkozott fa asztallappal, ideális beltéri
használatra
80 000 Ft
bruttó 101 600 Ft

„Motorabroncs asztal”
Asztallap átmérője: 62 cm
Magasság: 70 cm
Legjobb választás egy közepes magasságú
asztal igénye esetén
25 000 Ft
bruttó 31 750 Ft

SZÉKEK
„Mini motorabroncs szék”
Ülőrész átmérője: 50 cm
Magassága: 40 cm
Fonott felületű, bármely fonott asztal
kiegészítőjeként jó választás

15 000 Ft
bruttó 19 050 Ft

„Autóabroncs fotel”
Átmérő: 64 cm
Ülésmagasság: 43 cm
Teljes magasság: 62 cm
Ideális
választás egy kényelmes fotel igénye esetén
15 000 Ft
bruttó 19 050 Ft

„Bárszék”
Ülőrész átmérő: 35 cm
Magasság: 76 cm
Tökéletes választás a „bárasztal”
kiegészítőjeként
30 000 Ft
bruttó 38 100 Ft

„Motorabroncs fotel”
Átmérő: 64 cm
Ülésmagasság: 40 cm
Teljes magasság: 80 cm
Leginkább az „autóabroncs asztal”
kiegészítőjeként ajánljuk
25 000 Ft
bruttó 31 750 Ft

FALI KIEGÉSZÍTŐK
„Darts tábla”
Gumiabroncs kerettel ellátott hagyományos
darts céltábla, 6 db acélhegyű nyíllal
Tábla átmérő: 40 cm
Gumiabroncs átmérő: 55-70 cm (abroncstól
függően)

10 000 Ft
bruttó 12 700 Ft

„Egyedi óra”
Gumiabroncs kerettel ellátott, egyedi
háttérrel kérhető analóg óra fekete, illetve
fehér mutatókkal
Tábla átmérője: 42 cm
Gumiabroncs átmérő: 55 -70 cm (abroncstól
függően)

10 000 Ft
bruttó 12 700 Ft

SZOBROK
Cégünk különböző szobrok elkészítését is vállalja, mely során a fő alapanyag a gumiabroncs
leválasztott futófelülete. Az alább látható ló szobrokat a Continental Hungaria Kft részére
gyártotta le cégünk a logójukat alapul véve.

1 500 000 Ft/db
bruttó 1 905 000 Ft

Miért válassza termékeinket?

-magas kopásállóság, szinte örökéletű, kifogástalan felület;
-nagy rugalmasság, fizikai sérülések ellen strapabíró;
-ellenálló minden időjárási viszonnyal szemben, eshet rá eső,
boríthatja hó, tűzheti a nap;
-anti-allergén és antisztatikus, egészségre és környezetre nincs
káros hatással;
-100%-ban természetes alapanyagból készül;
-az egyes bútordarabok egyenként, és szettben is
megvásárolhatók, tetszőleges összeállításban;
-vásárlásával hozzájárul környezetünk
hulladékmentesítéséhez.

Egyedi elképzeléseket is megvalósítunk!
Nagy tételben is vásárolható, bérelhető!
További információért keressen minket
bizalommal!
Rubber Solutions Kft.
2768 Újszilvás, Ábrahámtelek 511/A
Telefon, e-mail:
30/531 35 42
rubbersolutionskft@gmail.com

