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Łóżko kute Kornel - handmade
Cena

2 100,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Do 6 - 8 tygodni

Numer katalogowy

lozko_kute

Producent

na zamówienie Meble-Chesterfield

Koszt wysyłki

Zapoznaj się z kosztami wysyłki i formami
płatności >>

Opis produktu
Klasyczne łóżko kute Kornel charakteryzuje bardzo stabilną metalową konstrukcją, która wzmocniona została dodatkowym
wspornikiem idącym przez środek łóżka.
Kornel dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, jest pokryty strukturalnym lakierem, który jest niezwykle odporny
na ścieranie. Łóżko nie skrzypi, a jego montaż jest niezwykle prosty - trwa około 5-10 minut i nie wymaga użycia żadnych
narzędzi dzięki zastosowaniu połączeń klinowych.
Łóżko ma klasyczny wzór, który kojarzy się z najbardziej szykownymi wystrojami.
Kornel posiada ręcznie kute pręty o średnicy 10mm, które zostały wykonane z największą starannością.
Do łóżka dołączany jest drewniany stelaż połączony taśmą tapicerską, zapewniający stabilne podparcie dla materaca, który
można dobrać z naszej oferty w zakładce "Materace".

Szerokość zew.: + 8 cm
Długość zew.: 208 cm
Wysokość wezgłowia : 90 cm
Wysokość przednóżka od podłogi: 64 cm
Wysokość ramy od podłogi: 25 cm
Materac: nie
Stelaż: tak
Montaż: samodzielny

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 90 x 200 , 120 x 200 (+ 200,00 zł ), 140 x 200 (+ 210,00 zł ), 160 x 200 (+ 280,00 zł ), 180 x 200 (+ 480,00 zł )

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

wygenerowano w programie shopGold

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

przez nas koszty dostawy.
Koszt dostawy uzależniony jest od odległości i wielkości zamówienia.
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 - max 10 szt.) 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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