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••• FOTEL USZAK PRIMA
PASTELOWY RÓŻOWY – WYBÓR
KOLORU NÓŻEK – PROMOCJA –
DARMOWA DOSTAWA •••
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

689,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: DO 10 DNI ROBOCZYCH
Wysokość: 104 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 59 cm
Szerokość: 71-80 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
Poduszki w zestawie: Nie
Poduszki na zamek: Nie
Pufa w zestawie: Nie
Wymaga montażu: Nie

OPIS PRZEDMIOTU

Cechy i wykonanie:
stelaż wykonany z drewna i płyty meblowej
wysokoelastyczna pianka
ozdobne oparcie
proﬁlowane podłokietniki
tkanina: Monolith 63 – pastelowy różowy
fotel dostępny z nóżkami w czterech kolorach: buk, białym, wenge lub czarnym (prosimy o wybór
w opcjach)
fotel z możliwością wyposażenia w podnóżek z kieszenią i poduszkę lędźwiową (za dodatkową

opłatą)
DARMOWA DOSTAWA pod każdy adres na terenie całego kraju!
model z możliwością wniesienia (za dodatkową opłatą)

Wymiary:
szerokość 74 cm
wysokość 104 cm
głębokość 94 cm

Tkanina Monolith
– aksamitne cienie w zasięgu dłoni

Monolith to tkanina o aksamitnym dotyku, która dzieki "cieniowaniu" dodaje romantycznego nastroju w
każdym pomieszczeniu: od intymnej sypialnii, po przytulny salon a nawet srogi gabinet, zapewniając
tam odrobinę ciepłego relaksu. Jest to mocna i wysoko odporna na ścieranie tkanina, pokryta specjalną
warstwą ochronną WATER REPELLENT – hydrofobową powłoką zabezpieczającą przed szybkim
przesiąkaniem płynów. Monolith to zachwycający efekt przy niewielkich staraniach!

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! ☺
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