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Oświetlenie, lampy takich firm jak Hinkley, Feiss, Elstead Lightig, Kichler, Stiffel to tylko część producentów
oświetlenia w naszym sklepie internetowym.
Lampy kryształowe, nowoczesne, stylowe, czy w stylu angielskim. Lampy z kategorii. żyrandole do salonu,
lampy nocne, lampy stołowe, lampy sufitowe, lampy podłogowe, czy lampy ceramiczne.
Lampy wykonane ze stali w kolorze metalu chrom, nikiel, brąz, mosiądz, czy w kolorze czarni. Abażury z
tkaniny, klosze szklane, że szkła przezroczystego, mlecznego. 
Drugą kategorią w sklepie są meble. Meble nowoczesne, stylowe kategorii lustra. Lustra dekoracyjne, czy
lustra w ramie drewnianej, czy w ramie lustrzanej. Komody, do przedpokoju, czy do sypialni z głębokimi
szufladami. Meble z kategorii konsole szklane, szafki nocne, biurka.
Wentylatory sufitowe, czyli wentylatory sufitowe z opcją lato, zima, czyli latem chłodzą, zimą grzeją
powietrze. Wentylatory sufitowe takich marek jak Kichler oraz Fantazja. Wentylatory z pilotami oraz z
regulatorami ściennymi.
Do ogrodu proponujemy meble ogrodowe, leżaki do ogrodu renomowanej firmy Lafuma. Leżaki lafuma to są
leżaki grawitacyjne, gravity, czyli z pozycji siedzącej przechylamy się do pozycji leżącej. Leżaki ogrodowe na
taras, balkon, do grot solnych, czy jako fotele do refleksologii. 
Refleksologia, to metoda masażu leczniczego stóp, twarzy, czy rąk.
Do refleksologii polecamy leżaki lafuma Evolution oraz Evolution BE. Leżaki Evolution są leżakami bez
rurki pod stopami. Osoba do masażu ma bezpośredni dostęp do stóp.
Nasza oferta leżaków przedstawia wszystkie typy, kolory mebli lafuma. Lafuma to producent mebli
kempingowych oprócz leżaków produkują stoliki, stoły oraz krzesła kempingowe.
Wszystkie produkty w sklepie sonpol są produktami nowymi mają gwarancję producenta, importera.
Meble, oświetlenie oraz inne produkty są dostarczane przez firmy kurierskie pod wskazany adres, z
możliwością odbioru osobistego w Warszawie.
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