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Łóżko Terra 140x200
stelaż, kolory DO
WYBORU
Cena brutto

1 849,00 zł

Cena netto

1 503,25 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

30 dni

Numer katalogowy

KŁTERRA140

Kod producenta

KŁTERRA140

Producent

KODURO DESIGN

Opis produktu
Łóżko Terra 140x200 dwuosobowe, tapicerowane z miękkim zagłówkiem pokryte nowoczesną tkaniną w
modnych kolorach. Rama łóżka Terra wraz ze wzmocnieniem środkowym na dwóch dodatkowych nogach
umożliwia zastosowanie większości stelaży dostępnych.
Łóżko opcjonalnie może być wyposażone w stelaż z litego drewna świerkowego lub w stelaż z listew
elastycznych w kieszonkach.
Przeznaczone pod materac 140x200 cm ( łóżko nie zawiera materaca).
PARAMETRY:
ŁÓŻKO TAPICEROWANE MODNĄ I NOWOCZESNĄ TKANINĄ DO WYBORU
MOCNA I STABILNA KONSTRUKCJA ŁÓŻKA

WYMIARY:
długość całkowita - 210 cm
szerokość całkowita - 145 cm
wysokość przodu - 26 cm
wysokość całkowita 110 cm
(wymiary podane mogą nieznacznie ulec zmianie w zależności od wybranego materiału a także ze względu na zastosowanie materiałów
elastycznych)

JEŚLI POTRZEBUJESZ ŁÓŻKO O INNYCH WYMIARACH - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ŁÓŻKO WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE, W PRZYPADKU WYSYŁKI POBRANIOWEJ WYMAGANA PRZEDPŁATA 200
zł.
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 glamor.
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Łóżka tapicerowane, między innymi: Toronto, Barcelona, Texas, Pinko, Malmo, Melissa, Seul. Zapraszamy do zapoznania się z
Naszą ofertą.

UWAGA KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZESTAWIONYCH ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE USTAWIENIA MONITORA.
MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA PLIKU SKANÓW W WIĘKSZEJ ROZDZIELCZOŚCI LUB PRÓBNIKA ZA KAUCJĄ ZWROTNĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
STELAŻ POD MATERAC: BEZ STELAŻA , STELAŻ PROSTY , STELAŻ ELASTYCZNY , STELAŻ PODNOSZONY
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:

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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