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Link do produktu: https://mks-meble.pl/krzeslo-amy-p-8356.html

krzesło AMY
Cena

231,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10-18 dni

Numer katalogowy

ATR305

Opis produktu

Krzesło AMY

Eleganckie, proste krzesło o nowoczesnej formie,
wprowadza zupełnie nową jakość i funkcjonalność.
Świetnie wyprofilowane siedzisko krzesła wykonane
z wytrzymałego polipropylenu zapewnia komfort siedzenia.
Stelaż 4 nogi z drewna bukowego połączone elementami czarnego metalu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:
Głębokość całkowita [cm]: 50
Głębokość siedziska [cm]: 42
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Kolor stelaża: transparenty
Kolor tapicerki: zielony
Krzesła - rodzaj tapicerki: transparenty
Stelaż nóg - rodzaj materiału: drewno bukowe
Stelaż nóg - rodzaj stelaża: 4 nogi
Szerokość [cm]: 47
Wysokość całkowita [cm]: 83
Wysokość do siedziska [cm]: 45

DOSTĘPNA KOLORYSTKA
- ŻÓŁTY

- BEŻ

- BIAŁY

- CZARNY
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- NIEBIESKI

- RÓŻOWY

- SZARY CIEMNY

- SZARY JASNY

- ZIELONY

- TRANSPARENTNY
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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.
_______________________________________________________
GWARANTOWANA DOSTAWA do 10 DNI*
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,
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.
* czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru na magazynie i może ulec wydłużeniu/buk

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybarwienie: ---wybierz--- , biały (- 130,00 zł ), beżowy (- 130,00 zł ), niebieski (- 130,00 zł ), szary ciemny (- 130,00 zł ),
szary jasny (- 130,00 zł ), czarny (- 130,00 zł ), rózowy (- 130,00 zł ), transparentny , zielony (- 130,00 zł ), żółty (- 130,00 zł )
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