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Stolik kawowy na nóżkach dąb
sonoma
Cena brutto

335,00 zł

Cena netto

272,36 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

Dąb sonoma

Opis produktu
Stolik kawowy dąb sonoma
Urządzasz mieszkanie w stylu skandynawskim? Zależy ci na tym, żeby twój loft wyglądał stylowo i nowocześnie? Nasz stolik
jest dokładnie tym, czego potrzebujesz by twój salon stał się miejscem, które jest jednocześnie stylowe i funkcjonalne.
Niecodzienna a jednocześnie prosta forma sprawia, że mebel ten z pewnością zwróci na siebie uwagę twoich gości.
Meble do salonu to bardzo ważny element wystroju każdego domu. To właśnie ława stolik gwarantuje wygodę użytkowania
użytkowania, jest to mebel na którym możemy zjeść posiłek, odłożyć pilota lub położyć ulubioną książkę.

Wysoka jakość materiałów
Wybierając nasz stolik masz pewność, że posłuży ci on przez długi czas. Blat stolika został wykonany z polskiej płyty
meblowej o grubości 18 milimetrów. Nogi stolika wykonaliśmy zaś z najwyższej jakości bukowego drewna, które zostało
zabezpieczone warstwą bezbarwnego lakieru. Dzięki temu możesz mieć pewność, że stolik posłuży ci przez długi czas wciąż
prezentując się doskonale.

Szeroki wybór kolorów
Stolik kawowy, który zaprojektowaliśmy dla miłośników nowoczesnej prostoty dostępny jest w trzech wariantach
kolorystycznych. Dla ceniących styl skandynawski - klasyczny kolor jasnego drewna. Dla miłośników minimalizmu - czysta
biel. Dla posiadaczy loftu w stylu industrialnym - delikatna szarość. Z pewnością znajdziesz więc stolik dla siebie.
Oferujemy nowoczesny, minimalistyczny stolik kawowy, który doskonale pasuje do wnętrz urządzonych zgodnie z
aktualnymi trendami. Sprawdzi się jako mebel w salonie urządzonym w stylu skandynawskim, minimalistycznym oraz w stylu
loft.

Wymiary stolika kawowego dąb sonoma
Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych:
naturalnego, jasnego drewna
bieli
szarości
wymiary stolika to:
blat: 68x68 cm
wysokość: 47 cm
odległość półki od blatu: 11.5 cm.

Meble na nogach loft
Mebel jest solidny, stabilny a przy tym nie ma problemu z przeniesieniem go w inne miejsce. To połączenie efektownej
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stylistyki i funkcjonalności.Jeżeli jesteś osobą szukającą dopełnienia przestrzeni w sypialni lub salonie to właśnie nasz mebel z
serii LOFT jest idealny. Dzięki temu, że ława jest na 4 solidnych drewnianych nogach to można ją wykorzystać na wiele
sposobów. Wymiary stolika kawowego nie wymagają posiadania dużej przestrzeni, a zastosowane materiały, czyli naturalne
drewno bukowe oraz polska płyta meblowa o grubości 18mm gwarantuje świetny i nowoczesny wygląd mebla przez długie
lata
Dbamy o komfort Państwa zakupów: nasze meble są produktami już złożonym, dzięki czemu nie wymagają montażu przez
specjalistę. Jedynym elementem wymagającym montażu są nogi. Wszystkie potrzebne elementu do całkowitego złożenia
mebla są włożone do środka kartonu razem ze stolikiem kawowym.
W trosce o jak najlepszą jakość produktu stolik zostaje przed wysyłką zapakowana w gruby karton i zabezpieczona
narożnikami styropianowymi. W ten sposób zarówno my, jak i Państwo mają pewność, że mebel dotrze na wskazany adres w
jak najlepszym stanie.
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