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Fotel Jajo inspirowany Egg
skóra, 4 kolory
Cena

4 999,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Do 10 tygodni

Numer katalogowy

fotel_jajo_skóra

Wymiary

106 cm x 78 cm x 66 cm

Tapicerka

skóra

Koszt wysyłki

Zapoznaj się z kosztami wysyłki i formami
płatności

Opis produktu
Fotel Jajo to przyjemny fotel, dający użytkownikowi odrobinę prywatności, a dzięki skórzanej tapicerce sprawi, iż każdy
poczuje się w nim komfortowo. Dzięki swojej unikatowej sylwetce idealnie nadaje się do nowoczesnych mieszkań, jak również
restauracji i hoteli.
Prezentowany produkt jest inspirowany projektem fotela Egg. Fotel zaprojektowany w 1958 roku przez Arne Jacobsena dla
hotelu Radisson SAS w Kopenhadze. Projektant tworzył mebel w swoim garażu - na początku rzeźbiąc z gliny unikalne kształty,
w wyniku czego powstał ten wyjątkowy mebel.
Dostępne są wersje w tkaninie i skórze. .
Wymiary:
Wysokość: 106 cm
Szerokość: 78 cm
Głębokość: 66 cm
Wysokość siedziska: 44 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: czarny , brązowy , biały , czerwony

Transport
Transport:
Dbając o bezpieczeństwo Państwa mebli, zazwyczaj rozwozimy je własnym transportem.
Zamówienie zostanie przyjęte i przekazane do realizacji dopiero wtedy, gdy zaakceptują Państwo zaproponowane
przez nas koszty dostawy.
Koszt dostawy uzależniony jest od odległości i wielkości zamówienia.

wygenerowano w programie shopGold

Maximum Comfort sp. z o.o.
ul. Mogilska 16/7
31-516 Kraków
NIP: 6783175367

Przykładowe koszty dostawy:
(podane ceny są cenami BRUTTO)
Rodzaj mebla
Koszt transportu
Krzesło
60 zł
Ławeczka
150 zł
Fotel
310 zł
Szezlong
450 zł
Łóżko
600 zł
Sofa 2-osobowa
od 500 zł
Sofa 3-osobowa
od 500 zł
Sofa 4-osobowa
od 550 zł
Narożnik
od 600 zł
Stół rozkładany
200 zł
Stół
150 zł
Podnóżek / pufa
od 50 zł
Całkowity koszt dostawy dla jednego zamówienia (kilku produktów) nie przekroczy 1000 zł na terenie Polski.
Do wybranej formy płatności "za pobraniem" (płatność przy odbiorze) doliczamy koszty 15 zł (dotyczy produktów na
zamówienie Meble Chesterfield).
Transport nie obejmuje wniesienie mebli.
Jeśli nie zostanie to uzgodnione indywidualnie w dniu transportu, klient jest zobligowany do odebrania mebli w
godzinach od 6:00 do 23:00.
Kontakt telefoniczny odnośnie transportu: Pan Staszek 537 500 559
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