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Link do produktu: http://www.sklep.asia-metaloplastyka.pl/lozko-metalowe-120x200-zofia-biale-p-798.html

Łóżko metalowe 120x200
Zofia białe
Cena

550,00 zł

Cena poprzednia

635,00 zł

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu
Łóżko metalowe 120x200 Zofia białe
Jeśli łóżko, to koniecznie metalowe, w całości spawane i wykonane tylko przez polskiego producenta. Takie jest
właśnie łóżko Zofia, które sprawia, że każda sypialnia nabiera wyjątkowego charakteru i dobrego smaku. W
modelu tym zastosowaliśmy pręt okrągły, który w połączeniu z profilem kwadratowym nadaje łóżku
oryginalności i niezwykłej delikatności.
Model ten powstaje przy użyciu profila 30x30 mm oraz pręta okrągłego Ø 12, Ø 8. Wszystkie elementy łóżka są
wyginane ręcznie.
Wymiary
wezgłowie - wysokość 101 cm
przynóże - wysokość 75,5
wysokość od podłogi do stelaża 27 cm
wymiar zewnętrzny 126x209

Do łóżka pasuje każdy materac 120x200.
Kolor łóżka
biały 9016

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.
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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.

Dodatkowo dołączamy plastikowe zaślepki do nóg, chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz kluczyk do
skręcenia łóżka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: biały 9016
Rozmiar standardowy / nietypowy: 120x200
Głębokość ramy: głębokość 4 cm - bez dopłaty
Stelaż: drewniany 14 listew , bez stelaża (- 20,00 zł )

Głębokość ramy
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