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••• FOTEL USZAK KAMEA
GRANATOWY + PUFA PODNÓŻEK
– WYBÓR KOLORU NÓŻEK –
ZESTAW – PROMOCJA –
DARMOWA DOSTAWA •••
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

739,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: DO 10 DNI ROBOCZYCH
Wysokość: 104 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 59 cm
Szerokość: 81-90 cm
Głębokość: 91-100 cm
Wykonanie siedziska: pianka wysokoelastyczna
Wykonanie oparcia: pianka wysokoelastyczna
Konstrukcja szkieletu: drewno
Konstrukcja szkieletu: płyta pilśniowa
Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa
Funkcja spania: Nie
Sposób rozkładania: Brak
Pojemnik na pościel: Nie
Ruchome zagłówki: Nie
Pufa w zestawie: Tak

OPIS PRZEDMIOTU

Cechy i wykonanie:
stelaż wykonany z drewna i płyty meblowej
wysokoelastyczna pianka
ozdobne guziki
tkanina: Lux 20 – granatowy
fotel z podnóżkiem dostępne z nóżkami w czterech kolorach: buk, białym, wenge lub czarnym
(prosimy o wybór w opcjach)

Wymiary:
szerokość 83 cm
wysokość 104 cm

głębokość 94 cm

Wymiary pufy:
szerokość 50 cm
wysokość 40 cm
głębokość 36 cm

Jak można się z nami skontaktować?
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do zapoznania się z zakładką FAQ - najczęściej zadawane
pytania. Do bezpośredniego kontaktu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00
pod numerem telefonu 884 885 457 lub mailowo na adres wumex.biuro@gmail.com .
Jesteśmy dostępni również na sklepowym czacie i stronie na Facebooku www.fb.com/wumexmeble .
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, udzielimy niezbędnych informacji na temat naszych
produktów i składania zamówień – zawsze pomożemy w wyborze idealnego mebla! ☺

W jaki sposób można złożyć zamówienie?
1. Na sklepie: wystarczy wybrać wymarzony mebel, jego tkaniny oraz wyposażenie dodatkowe, a

następnie kliknąć "Dodaj do koszyka" i postępować zgodnie z krokami w nim
2. Telefonicznie: 884 885 457 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00),
3. Mailowo: wumex.biuro@gmail.com
4. Poprzez dostępny na sklepie czat oraz stronę na

Facebooku: http://www.fb.com/wumexmeble . To najlepszy sposób składania zamówienia w
przypadku pytań co do wyboru odpowiedniego dla siebie mebla! ☺

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

