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Link do produktu: https://mks-meble.pl/biala-komoda-169-cm-z-dwoma-szufladami-do-salonu-silke-light-43-p-14503.html

Biała komoda
169 cm z
dwoma
szufladami do
salonu SILKE
LIGHT 43
Cena

680,00 zł

Cena poprzednia

799,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 - 21 dni

Numer katalogowy

KOMODA SILKE

Producent

HELVETIA - NOWA

Szerokość

169 cm

Głębokość

40 cm

Wysokość

85 cm

Opis produktu

KOMODA SILKE LIGHT TYP43
System meblowy SILKE LIGHT to połączenie nowoczesnego wzornictwa oraz wysokiej funkcjonalności. Nowoczesny zestaw
mebli do salonu o ponadczasowym wyglądzie zadowoli, najbardziej wymagających klientów. Meble z tej serii zachwycają
efektownym zestawieniem elementów, w trzech wersjach kolorystycznych do wyboru. Poza nienaganną estetyką wykonania,
system SILKE LIGHT to synonim komfortowego i praktycznego użytkowania. Sprawdź, jak jego prostota łączy się z
innowacją.
Dostępne w ramach kolekcji SILKE LIGHT meble to także wiszące elementy, które wykorzystasz w niewielkim wnętrzu, gdzie
liczy się każde dodatkowe miejsce do przechowywania.
Wszystkie bryły zestawu meblowego SILKE LIGHT wykonane zostały przez polskiego producenta HELVETIA, który
od ponad 25 lat specjalizuje się w produkcji solidnych mebli do salonów i sypialni.

WYMIARY:
wysokość: 85 cm
szerokość: 169 cm
głębokość: 40 cm
Szczegółowe wymiary i wnętrza brył dostępne w zakładce "WNĘTRZA I WYMIARY"
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
płyta meblowa zabezpieczona folią
wygodne i praktyczne wnętrze
system "push to open"
nóżki - ślizgi
szklane fronty
Gwarancja: 24 miesiące

MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA:
dowolnych elementów z systemu SILKE LIGHT

SZUKASZ INNEGO ELEMENTU ?
Meble możesz dowolnie ze sobą zestawiać, tworząc kompaktowe lub rozbudowane kompozycje.
Tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest tutaj Twoja wyobraźnia.

Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu.
Do każdego mebla dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu.
W paczkach znajduje się również wyposażenie niezbędne do zmontowania mebli.
Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli do mieszkania.
Ze względu na wagę i gabaryty większości mebli należy zorganizować odpowiedni odbiór przesyłki.
Tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym kierowca może pomóc wnieść meble.
O planowanej dostawie informujemy kilka dni wcześniej, wraz z orientacyjną godziną dostawy.
Dzień oraz godzina dostawy ustalana jest przez firmę transportową i nie ma możliwości jej zmiany.
Dowozimy meble od poniedziałku do soboty w godzinach od 06:00 do 23:00,
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o czym informujemy telefonicznie podając przedział 3 godzinny
(np. dostawa w poniedziałek między godziną 11:00 a 14:00).
Kierowca dzwoni indywidualnie do każdego klienta również 30 minut przed przyjazdem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybarwienie : ---wybierz--- , biały / biały połysk + wotan , biały / biały połysk + beton Colorado , matera / matera + wotan

KOLORYSTYKA
MATERA / MATERA WOTAN
241NIA43

BIAŁY / BIAŁY POŁYSK - WOTAN
247JIA43
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BIAŁY / BIAŁY POŁYSK - BETON COLORADO
2484IA43

WNĘTRZA I WYMIARY
KOMODA 43
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