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Sofa Cup inspirowana
projektem Swan 2-osobowa
Cena

4 620,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Do 10 tygodni

Numer katalogowy

Cup_sofa2

Producent

na zamówienie Meble-Chesterfield

Wymiary

150 cm x 75 cm x 78 cm

Tapicerka

jeans

Koszt wysyłki

Zapoznaj się z kosztami wysyłki i formami
płatności >>

Opis produktu
Sofa CUP inspirowana Swan to ciekawy kształt w lekkiej formie. Projekt powstał w połowie zeszłego stulecia, ale po dziś dzień zaskakuje komfortem oraz nowoczesnym
wzornictwem.

Dostępna w kolorze ciemny brąz.
Wymiary Sofy Cup inspirowana Swan 2-osobowej:
Szerokość całkowita: 144 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość: 76 cm
Wysokość siedziska: 45 cm

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
Krzesło
Ławeczka
Fotel
Szezlong
Łóżko
Sofa 2-osobowa
Sofa 3-osobowa
Sofa 4-osobowa
Narożnik
Stół rozkładany
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Koszt transportu
60 zł
150 zł
310 zł
450 zł
600 zł
od 500 zł
od 500 zł
od 550 zł
od 600 zł
200 zł
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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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