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Łóżko metalowe Kuba 140 z
niskim frontem kute ze
stelażem
Cena

1 699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
Nasze łóżko metalowe Kuba z niskim frontem kute wykonano z najwyższą starannością przez doświadczonych
rzemieślników. To doskonałe łóżko dla wymagających, którym zależy na tym, aby cieszyć się komfortowym spaniem na co
dzień. Oferowane łóżko wytworzono z mocnego, trwałego materiału, a do tego jest wyjątkowo stabilne, więc nie skrzypi nawet
po wieloletnim użytkowaniu. Uniwersalny design i możliwość wyboru spośród wielu kolorów sprawiają, że jest to mebel
idealnie wpisujący się w każdą przestrzeń.
WYGODNE ŁÓŻKO TO PRZESPANA NOC I HUMOR NA CAŁY DZIEŃ
TO ZAPEWNI PAŃSTWU ŁÓŻKO NASZEJ PRODUKCJI
KUBA 140 X 200 Z NISKIM FRONTEM
GWARANCJA 15 LAT!
Wymiar pod standardowy materac 140x200 cm
Wymiar zewnętrzny łóżka 146x208 cm
Wysokość od podłogi do końca szczytu w głowie 107 CM,w nogach 40 CM
Lub wersja na poddasza: wezgłowie 82 cm, nogi 40 cm
Wysokość prześwitu pod łóżkiem 23 CM
Materac wpada w ramę łóżka na 2 cm,nie wysuwa się ,nie wypada.
Ma swój ciężar i ograniczenia od strony głowy i nóg.
Łóżko jest bez materaca.Pasujący materac można dokupić w naszym sklepie.
Materace sprowadzamy od polskiego producenta :
M&K FOAM z Koła.
Kolor łóżka na zdjęciach to industrial. Ten kolor wybieramy klikając na INNY.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
KOLOR: BIAŁY , ECRU , RÓŻ , ZIELONY TURKUS , NIEBIESKI , FIOLETOWA PURPURA , BRUNATNY , CZARNY , BIAŁE ZŁOTO (+
70,00 zł ), STARE ZŁOTO (+ 70,00 zł ), BIAŁE SREBRO (+ 70,00 zł ), STARE SREBRO (+ 70,00 zł ), MIEDZIANY (+ 70,00 zł ),
ZIELONY PAT (+ 70,00 zł ), NIEBIESKI PAT (+ 70,00 zł ), INNY

KOLORY
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