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Łóżko metalowe 120x200
Idalia 20 kolorów
Cena

665,00 zł

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Opis produktu
Łóżko metalowe 120x200 Idalia
Idalia to łóżko metalowe wykonane z największą dbałością o każdy szczegół. To z pewnością propozycja dla
tych, którzy szukają oryginalnego wzornictwa i bogatych zdobień. Motyw dekoracyjny tego łóżka ma niezwykle
romantyczny charakter, dzięki czemu doskonale dopasuje się do naszej sypialni. Bez wątpienia model Idalia
może stać się również sercem pokoju dziecięcego.
Łóżko wykonane jest z profilu kwadratowego 30x30 i 20x020, pręta okrągłego Ø 12 i Ø 8 oraz kwadratowego
10x10.
Wymiary
wezgłowie - wysokość 110,5 cm (Ze względu na ręczne wyginanie wymiary mogą się różnić ok. 1 cm)
przynóże - wysokość 84 (Ze względu na ręczne wyginanie wymiary mogą się różnić ok. 1 cm)
wysokość od podłogi do stelaża 27 cm
wymiar zewnętrzny 126x209

Do łóżka pasuje każdy materac 120x200.
Kolor łóżka
Łóżka malowane są metodą proszkową. W naszej ofercie znajdą Państwo 20 kolorów - od pięknych, antycznych
barw, po bardziej klasyczne wybrane z palety RAL.
W przypadku zainteresowania innym kolorem prosimy o kontakt telefoniczny 729 699 356.

biały 9016
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biały 9016 struktura

czarny 9005

czarny 9005 struktura

srebro antyczne

złoto antyczne

miedź antyczna

srebrny 9006

srebrny 9006 struktura

szary 7040

grafit 7024

różowy 3015

ecru 1015

beż 1001

fiolet 4006

brąz 8004

niebieski 5002

rubin 3005

zieleń 6017

czerwony 3000 struktura

Uwaga! Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany wybranego koloru. W rzeczywistości
kolor może różnić się trochę od tego ze zdjęcia. Zależy to najczęściej od ustawień Państwa
monitora.

Co nas wyróżnia?
Nasze łóżka skręcane są za pomocą śrub, co zapewnia ich wyjątkowo stabilną konstrukcję. Zaletą jest niezwykle
prosty montaż. Wezgłowie i przynóże łączymy przy pomocy bocznych ram, a następnie całość skręcamy. Przy
rozmiarach o szerokości 120 i większych dodajemy piątą nogę, przechodzącą przez środek łóżka. Dodatkowym
atutem jest blokada stelaża, która gwarantuje, że nie będzie się on przemieszczał w trakcie użytkowania.
Łóżka metalowe i sofy objęte są 2 - letnią gwarancją.
Stelaż drewniany otrzymają Państwo w komplecie z łóżkiem.
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Dodatkowo dołączamy plastikowe zaślepki do nóg, chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz kluczyk do
skręcenia łóżka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: biały 9016 , biały 9016 struktura , czarny 9005 , czarny 9005 struktura , srebro antyczne , złoto antyczne , miedź
antyczna , srebrny 9006 , srebrny 9006 struktura , szary 7040 , grafit 7024 , różowy 3015 , ecru 1015 , beż 1001 , fiolet 4006 ,
brąz 8004 , niebieski 5002 , rubin 3005 , zieleń 6017 , czerwony 3000 struktura
Rozmiar standardowy / nietypowy: 120x200 , 120x190 - bez dopłaty , 120x180 - bez dopłaty
Głębokość ramy: głębokość 4 cm - bez dopłaty , głębokość 10 cm (+ 120,00 zł )
Stelaż: drewniany 14 listew , bez stelaża (- 20,00 zł )

Głębokość ramy
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