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NAROŻNIK LOFT U ROZKŁADANY
Z FUNKCJĄ SPANIA SZAROCZARNY
CENA:

1 839,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 10 DNI ROBOCZYCH
Wysokość: 75 cm
Szerokość: 281-290 cm
Głębokość: 121-130 cm
Głębokość: 171-180 cm
Wykonanie siedziska: pianka wysokoelastyczna
Funkcja spania: Tak
Sposób rozkładania: DL (rozkładanie manualne)
Pojemnik na pościel: Tak
Ruchome zagłówki: Nie
Poduszki w zestawie: Tak

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
CZY WYPOSAŻYĆ MEBEL W AUTOMAT DL
UŁATWIAJĄCY ROZKŁADANIE?: TAK, POPROSZĘ.
(+149,00 ZŁ), NIE, DZIĘKUJĘ.
CZY WYPOSAŻYĆ MEBEL W WYGODNE SPRĘŻYNY
BONELL?: TAK, POPROSZĘ. (+199,00 ZŁ), NIE,
DZIĘKUJĘ.
CZY WYPOSAŻYĆ MEBEL W DODATKOWY POJEMNIK
NA POŚCIEL?: TAK, POPROSZĘ. (+149,00 ZŁ), NIE,
DZIĘKUJĘ.
CZY KIEROWCA MA WNIEŚĆ MEBEL?: TAK,
POPROSZĘ O WNIESIENIE I MONTAŻ MEBLA.
(+199,00 ZŁ), TAK, POPROSZĘ O WNIESIENIE
MEBLA. (+99,00 ZŁ), NIE, DZIĘKUJĘ.

OPIS PRZEDMIOTU
szerokość: 285 cm
wysokość: 75 cm
głębokość: 130/180 cm
powierzchnia spania: 260x133 cm

produkt polski

stelaż wykonany z drewna i płyty meblowej
pianka wysokoelastyczna
narożnik rozkładany z funkcją spania
narożnik z pojemnikiem na pościel
poduszki w zestawie
mebel wolnostojący – tył obity tym samym materiałem co korpus
mebel uniwersalny – strona lewa/prawa zależna od montażu
tkanina na zdjęciu: bazowa Alova 36 (szary), uzupełniająca Alova 04 (czarny)
model z możliwością wyposażenia w sprężyny bonell, automat DL i dodatkowy pojemnik na
pościel (za dodatkową opłatą)
model z możliwością wniesienia i montażu (za dodatkową opłatą)

Masz pytania?

Zapraszamy do zakładki FAQ – pytania i odpowiedzi, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat
naszych produktów i składania zamówień. Pomocy chętnie udzielą Ci także nasi konsultanci –
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 pod
numerem telefonu 884 885 507 lub mailowo na adres forniro24@gmail.com. Odpowiemy na
wszystkie wątpliwości przy szukaniu idealnego mebla! :)

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia można składać na sklepie poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka" i postępowanie
zgodnie z krokami w koszyku. Inną drogą jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem
telefonu 884 885 507 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00), mailowo, kierując
wiadomości na adres forniro24@gmail.com oraz przez stronę na
facebooku: www.facebook.com/forniro24 . W treści prosimy o podanie nazwy mebla, tkaniny oraz
dodatkowego wyposażenia, adresu dostawy i preferowanego sposobu płatności. Koniecznie prosimy o
dołączenie telefonu kontaktowego – nasi konsultanci skontaktują się w celu dogadania szczegółów
zamówienia i terminu dostawy. To najlepszy sposób składania zamówienia, jeśli masz jeszcze pytania
odnośnie odpowiedniego dla siebie mebla! :)
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