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••• WERSALKA KANAPA SOFA
TRZYOSOBOWA SONIA
ROZKŁADANA Z FUNKCJĄ SPANIA
– SZARO-CZARNA – PROMOCJA –
DARMOWA DOSTAWA •••
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

879,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: DO 10 DNI ROBOCZYCH
Powierzchnia spania: 195x118 cm
Wysokość: 90 cm
Wysokość siedziska: 41 cm
Głębokość siedziska: 55 cm
Wymiary pojemnika na pościel: 170x18x73 cm
Szerokość: 191-200 cm
Głębokość: 81-90 cm
Wykonanie siedziska: sprężyny faliste
Wykonanie siedziska: pianka wysokoelastyczna
Konstrukcja szkieletu: drewno
Konstrukcja szkieletu: płyta pilśniowa
Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa
Funkcja spania: Tak
Sposób rozkładania: Oparciowe
Pojemnik na pościel: Tak
Ruchome zagłówki: Nie
Poduszki w zestawie: Tak
Poduszki na zamek: Nie
Pufa w zestawie: Nie
Wymaga montażu: Nie
Ilość osób siedzących: trzyosobowa

OPIS PRZEDMIOTU

Cechy i wykonanie:
stelaż wykonany z drewna i płyty meblowej
wysokoelastyczna pianka
poduszki w komplecie
kanapa rozkładana

kanapa z funkcją spania
kanapa z pojemnikiem na pościel
tkanina główna: Alova 36 – szary, tkanina uzupełniająca: Alova 04 – czarny
taki sam model dostępny również z szerokim wyborem tkanin i kolorów: Kanapa Sonia WYBÓR
TKANINY
DARMOWA DOSTAWA pod każdy adres na terenie całego kraju!

Wymiary:
szerokość 195 cm
wysokość 90 cm
głębokość 90 cm
powierzchnia spania 195x118 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! ☺

Dlaczego warto zdecydować się na tkaninę z wyższej grupy?
Taki sam model dostępny jest również z szerokim wyborem tkanin i kolorów: Kanapa Sonia WYBÓR
TKANINY .
rozbicie tkanin na grupy to otwarcie na więcej możliwości: subtelne plecionki, sprytna i wygodna
ekoskóra, dekoracyjne wzory itd.
każda tkanina ma inną wytrzymałość i stopień ułatwienia w utrzymaniu czystości
tkaniny z wyższych grup posiadają niezbędne szczególnie przy rodzinach z dziećmi tzw. "wartości
dodane", np. zabezpieczenie przed szybkim wchłanianiem płynów (dzięki technologii WATER
REPELLENT, CLEANABOO)
tkaniny grup wyższych to idealne rozwiązanie dla miłośników czworonogów: cechuje je
podniesiona odporność na ścieranie i zadrapania w kontakcie ze zwierzętami (czyli oznaczenie
PETPROOF)
wybór z oferowanego szerokiego zakresu faktur i odcieni wpływa na charakter mebla, a przez to
na pożądany nastrój w każdym wnętrzu

Tkanina na meblu odgrywa bardzo ważną rolę, a zasada jest jedna: im wyższa grupa tkanin, tym
więcej korzyści!
Zachęcamy do zapoznania się z Próbnikiem tkanin i ich opisem! Kolory mogą różnić się w zależności
od ustawień ekranu – zachęcamy do porównania tkanin na kilku nośnikach: smartfonie, tablecie, bądź
komputerze.

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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