Sofa Chesterfield Original
https://www.meblonista.pl/pl/offer/oferta/sofy/z-funkcja-spania/sofa-chesterfield-original.html/

Projekt Sofa Chesterfield Original
Cena: od 4100.00 zł
Wymiary: D: 160 | S: 90 | W: 78
f. spania - 200 -> 210 cm, gł. 100 cm, 160 -> 180 cm, gł. 100 cm
Dostępność: 4-6 tygodni
Na zamówienie

Charakterystyka:
Sofa Chesterfield Original jest klasycznym przedstawicielem stylu Chesterfield. Oparcie sofy zgodnie ze stylem
posiada regularne, głębokie, pikowanie, a od frontu charakterystyczne gładko wykończone woluty. Dzięki swojej
bogatej formie meble Chesterfield należą do ulubionych i najbardziej rozpoznawalnych mebli w stylu angielskim.
To meble komfortowe, które świetnie odnajdują się we wnętrzach stylowych oraz we wnętrzach bardzo
nowoczesnych.

Sofa w całości wykonana jest ręcznie przez polskiego producenta z troską o najdrobniejsze szczegóły z
zachowaniem zasad technologicznych i stylu. Nie przetrzymujemy Chesterfieldów w magazynach. Każdy model
wykonywany jest na indywidualne zamówienie z uwzględnieniem Państwa sugestii.
Możliwość ustalenia indywidualnie rozmiarów i modyfikacji wzoru z zachowaniem zasad technologicznych.

Wykończenie: Kolor taki jak na zdjeciu lub do ustalenia.
Istnieje możliwość nieznacznej różnicy w odcieniu w poszczególnych partiach tkaniny/eko-skóry/skóry.
Odcień może inaczej prezentować się na dużym kawałku niż na mniejszej próbce.

Na życzenie klienta wysyłamy próbki tkanin gratis!

https://www.meblonista.pl

Ceny promocyjne dotyczą modeli tapicerowanych skórą naturalną MADRAS CLASSIC
Podana cena dotyczy tapicerki z grupy I
Cena dla tapicerki z grupy II jest dodatkowo płatna +15%, gr III wycena indywidualna
W przypadku tapicerki materiałowej prosimy o kontakt.

https://www.meblonista.pl

Dostępne wersje produktu:
nazwa produktu
warianty
Sofa Chesterfield
Tapicerka skóra
Original 4 os 245 cm naturalnaTapicerka
skóra naturalna
Madras Classic

cena
7350.00zł

Poduszka ozdobna
40x40 cm zestaw 2
szt (materiał gr A)
(+110.00 zł)
Lustrzana szatoza
(+650.00 zł) Funkcja
spania (promocja dla
Madras Classic)
(+1450.00 zł)
Kryształki
Swarovskiego
(+1000.00 zł) Guziki
kryształowe (+200.00
zł) Podwójny pik sofa
4 SK(skóra Madras
Classic) (+700.00 zł)
Sofa Chesterfield
Tapicerka skóra
5200.00zł
Original 3 os 200 cm naturalna Madras
Classic
Poduszka ozdobna
40x40 cm zestaw 2
szt (materiał gr A)
(+110.00 zł) Kryształki
Swarovskiego
(+850.00 zł) Podwójny
pik sofa 3 SK(skóra
Madras Classic)
(+400.00 zł)
Lustrzana szatoza
(+650.00 zł) Funkcja
spania (promocja dla
Madras Classic)
(+1450.00 zł) Guziki
kryształowe (+150.00
zł)
Sofa Chesterfield
Tapicerka skóra
4100.00zł
Original 2 os 160 cm naturalnaTapicerka
skóra naturalna
Madras Classic

https://www.meblonista.pl

dostępne
Na zamówienie

Na zamówienie

Na zamówienie

nazwa produktu

Fotel Chesterfield
Original

warianty
cena
Poduszka ozdobna
40x40 cm zestaw 2
szt (materiał gr A)
(+110.00 zł) Kryształki
Swarovskiego
(+750.00 zł)
Lustrzana szatoza
(+650.00 zł) Funkcja
spania (promocja dla
Madras Classic)
(+1450.00 zł) Guziki
kryształowe (+130.00
zł) Podwójny pik sofa
2 SK(skóra Madras
Classic) (+300.00 zł)
Tapicerka skóra
3350.00zł
naturalna Madras
Classic
Poduszka ozdobna
40x40 cm zestaw 2
szt (materiał gr A)
(+110.00 zł) Kryształki
Swarovskiego
(+550.00 zł)
Lustrzana szatoza
(+650.00 zł) Guziki
kryształowe (+110.00
zł) Podwójny pik fotel
SK(skóra Madras
Classic) (+200.00 zł)

https://www.meblonista.pl

dostępne

Na zamówienie

Zdjęcia produktu:
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