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Nowoczesna kuchnia w stylu
skandynawskim nr 1
Cena

10 000,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Kod producenta

kuch_1

Producent

Meble-Chesterfield

Opis produktu
Zrobimy każdą kuchnię. Możemy zastosować wszystkie rozwiązania i nowinki techniczne dostępne na rynku.
Służymy profesjonalnym doradztwem, tak żeby efekt nie tylko był wizualny, ale też spełniał aspekty praktyczne.
Projektujemy i tworzymy kuchnie na wymiar, które dopasują się do każdego, nawet najbardziej wymagającego wnętrza.
Dostosujemy ją do Państwa potrzeb.
Kuchnia na zamówienie - klient wymyśla - klient ma.
Preferowany teren województwa lubuskiego
Cena dotyczy minimalnej ceny za zamówienie - tańszych nie robimy.

Producent
w całości wykonana jest ręcznie przez nas z troską o najdrobniejsze szczegóły z
zachowaniem zasad technologicznych i stylu. W magazynie mamy tylko te produkty, które są w
sklepie "dostępne od ręki" inne modele wykonywane są na indywidualne zamówienie z
uwzględnieniem Państwa sugestii.
Meble

Określenie „chesterfield” związane z meblem pojawiło się z początku XIX wieku, informację
taką znaleźć można w słowniku Oxford. Prawdopodobnie nazwa ta zawdzięczana jest
Philipowi Stanhope – hrabiemu Chesterfield, który w XVIII wieku zlecił rzemieślnikowi wykonanie
mebla dla dżentelmena. Mebel miał być wygodny i zapewniać odpowiedni wypoczynek przy
siedzeniu z wyprostowanymi plecami. Wykonany został fotel, pierwszy wzór mebla pojawiający
się w dzisiejszych czasach pod nazwą Chesterfield. Mebel od samego początku charakteryzował
się pikowaniami, dużymi guzikami, a także zaokrąglonymi podłokietnikami. Tapicerka zawsze
wykonywana była z naturalnej skóry, meble te miały być oznaką bogactwa i luksusu, stały się
one elementem wyposażenia eleganckich gabinetów oraz londyńskich klubów dżentelmenów.
Meble te rozprzestrzeniły się po całym świecie w czasie rozkwitu Imperium Brytyjskiego gdy
urzędnicy i wojskowi, którzy wyjeżdżali na kolonizowane tereny zabierali ze sobą swój dobytek w
skład, którego często wchodziły sofy Chesterfield.
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