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Link do produktu: https://www.meble-chesterfield.pl/sofa-classic-chesterfield-3-osobowa-od-reki-plusz-p-163.html

Sofa Classic Chesterfield
3-osobowa "od ręki" plusz
Cena

3 950,00 zł

Cena poprzednia

6 750,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

classic-3-plusz

Producent

Meble-Chesterfield

Wymiary

200 cm x 90 cm x 80 cm

Tapicerka

plusz

Koszt wysyłki

Zapoznaj się z kosztami wysyłki i formami
płatności >>

Opis produktu
Sofa Chesterfield Classic z zamrożoną ceną !
Kolorowa sofa dla odważnych dostępna od ręki w super promocyjnej cenie.
Wymiary Sofy Classic 3-osobowej:
Szerokość całkowita: 200 cm
Głębokość: 90 cm
Wysokość: 80 cm
Głębokość siedziska: 54 cm
Wysokość siedziska: 42 cm

Wzornik tapicerek
Otwórz Wzornik tapicerek skórzanych w nowej karcie przeglądarki. Zapraszamy do zapoznania się z wzornikami
tapicerek dostępnych w naszej ofercie.
Na życzenie klienta wysyłamy darmowe próbki materiałów.

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
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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.

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.
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

Transport
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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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