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Łóżko kontynentalne
Luxor 160x200 kolory
DO WYBORU
Cena brutto

3 673,00 zł

Cena netto

2 986,18 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14-21 DNI

Numer katalogowy

KŁKLUXOR160

Kod producenta

KŁKLUXOR160

Producent

KODURO DESIGN

Opis produktu
Łózko kontynentalne 160x200 Luxor bez zagłówka, to propozycja dla osób ceniących komfort w sypialni.
Łóżko można wyposażyć w wezgłowie tapicerowane lub dostawić do ściany z panelami tapicerowanymi. Łóżko
kontynentalne bez skrzyni na pościel.
Luxor to łóżko 160x200 wyposażone w standardzie w materace kieszeniowe 7 strefowy o twardości H3 oraz
topper Light wykonany z pianki T2540. Opcjonalnie można wyposażyć łóżko kontynentalne w materace H4 z
matą kokosową i topper z pianki termoplastycznej lub topper z pianką lateks.
Podstawa materaca została wyposażona w sprężyny bonellowe co dodatkowo podnosi komfort
użytkowania.

Transport producenta - uzależniony od odległości - opłata 2 zł za 1 kilometr (minimalna opłata 50zł). W celu
ustalenia kosztu dostawy prosimy o kontakt. Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia.

CECHY ŁÓŻKA KONTYNENTALNEGO LUXOR 160X200

Łóżko kontynentalne w rozmiarze 160x200,
łóżko bez zagłówka,
mocna i stabilna konstrukcja łóżka,
podstawa posiada wbudowane sprężyny bonell.
wysokość podstawy materaca - 35 cm
materac główny kieszeniowy 7 strefowy H3 (opcja zmiana na H4 z matą kokosową) wysokość 20cm
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PARAMETRY ŁÓŻKA KONTYNENTALNEGO LUXOR 140X200
długość całkowita - 200 cm
szerokość całkowita - 160 cm
wysokość całkowita - 60 cm
(wymiary podane mogą nieznacznie ulec zmianie w zależności od wybranego materiału a także ze względu na zastosowanie materiałów
elastycznych)

OPCJE DODATKOWE I MOŻLIWE MODYFIKACJE ŁÓŻKA LUXOR 160X200

zmiana długości łóżka na rozmiar niestandardowy
zmiana wysokości podstawy
zmiana twardości materac H3 na H4
topper Light / topper termoplastyczny / topper latex
Cena końcowa produktu może ulec zmianie w zależności od wybranych opcji.

JEŚLI POTRZEBUJESZ ŁÓŻKO O INNYCH WYMIARACH - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamawiając ten produkt wyrażasz zgodę na dostarczenie produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta,
odstąpienie od umowy jest możliwe jeśli zamówienie nie zostało wcześniej rozpoczęte.
W naszej ofercie znajdą Państwo łóżka do sypialni w stylu nowoczesnym, klasycznym, skandynawskim, minimalistycznym oraz glamour.
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.

UWAGA KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZESTAWIONYCH ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE USTAWIENIA MONITORA.
MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA PRÓBNIKA ZA KAUCJĄ ZWROTNĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Twardość materaca: H3 , H4
Rodzaj toppera: Light , lateks , termoplastyczny
GRUPA CENOWA TKANIN: I GRUPA , II GRUPA , III GRUPA

Tkaniny I grupa cenowa

I grupa cenowa tkanin na łóżka tapicerowane:

Tkaniny II grupa cenowa

II grupa cenowa tkanin na łóżka tapicerowane:
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Tkaniny III grupa cenowa

III grupa cenowa tkanin na łóżka tapicerowane:
W celu uzyskania miękkości oraz miłego dotyku tkaniny Venus Velvet, została
ona wyprodukowana
poprzez użycie przędzy z długim włosem co w konsekwencji może powodować
kładzenie się włosa w miejscach często używanych, co jest cechą naturalną
tkaniny
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