Narożnik rozkładany
Voss
Cena

4 049,10 zł brutto

Atrybuty

Opis
Narożnik Voss to nowy HIT w naszej ofercie! TERAZ W SUPER PROMOCJI!!! Dostawa
za darmo!!!
Pięknie wykonany, prosty w swym wyglądzie, a jednocześnie ciekawy przez
oryginalną drewnianą podstawę.
Voss to propozycja do nowoczesnych i skandynawskich salonów lub mieszkań typu
studio.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom i możliwościom jest prawdziwym MUST HAVE do
niedużych wnętrz.
Narożnik Voss to najlepsze rozwiązanie na odpoczynek po ciężkim dniu, odpowiednia
do czytania książek czy oglądania telewizji.
Funkcje:
- pojemnik na pościel,
- rozkładany do spania, z dodatkowym automatem wspomagającym rozkładanie,
- powierzchnia spania 206 x 152 cm, w sam raz dla dwóch osób,

- szezlong po prawej lub po lewej stronie.
Dane techniczne:
- Rama narożnika wykonana jest z drewna bukowego,
- wewnątrz podwójne sprężyny zapewniające wyższy komfort użytkowania: bonelowe
i kieszeniowe,
- sofa w całości tapicerowana, ładnie się prezentuje stojąc na środku salonu,
- w zestawie - 3 poduchy na oparciu, 2 małe dodatkowe,
- siedziska w narożniku są stałe, narożnik rozkłada się na automacie (typ DL) jak
standardowa kanapa tzn. automat unosi siedzisko do góry i do przodu, a oparcie
kładziemy do spania.
Wymiary:
Szerokość: 245 cm
Głębokość: 171 cm
Wysokość: 93 cm
Zapraszamy do showroomu na ul. Solec 58/60, gdzie narożnik można zobaczyć na
żywo.
Tkanina na zdjęciu (sofa w salonie Le Pukka) to Linea 16 - kolor jasny szary.
Tkaniny i kolory - szeroki wybór tkanin i kolorów, na zdjęciach widoczne próbniki
tkanin, a także wybarwienia bukowej podstawy.
W uwagach przy zamówieniu prosimy o podanie numeru tkaniny lub
określenie koloru, a także wybarwienia podstawy.
Czas realzaicji zamówienia ok. 12-14 tygodni.
Wymiary mebli tapicerowanych podane są w cm z tolerancją +/- 2%.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.
Ten produkt wykonywany jest specjalnie dla Ciebie, nie podlega zwrotowi.

Galeria
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