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Sofa Classic Plus
Chesterfield
2-osobowa - 100%
skóra naturalna
Cena

4 750,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Do 6 - 8 tygodni

Numer katalogowy

classic_plus-2

Producent

Na zamówienie StudioWnetrze.pl

Wymiary

160 cm x 90 cm x 80 cm

Tapicerka

100% skóra naturalna

Opis produktu
Klasyczna skórzana sofa w stylu Chesterfield
Sofa Chesterfield Classic Plus to esencja brytyjskiego stylu Chesterfield.
Ręczne wykonanie sofy gwarantuje precyzyjne wykończenie i wieloletnią trwałość.
Nasze doświadczenie w produkcji mebli skórzanych daje pełną gwarancję satysfakcji, co wyróżnia nas na rynku od wielu lat.
Wysokiej jakości materiały do produkcji sofy spełniają najwyższe oczekiwania użytkowników w Polsce i Europie.
Mocne lite drewno i najwyższej klasy skóra to podstawowe elementy klasyki wśród mebli ze skóry.
Nasze skórzane Sofy Chesterfield można znaleźć w wielu domach, mieszkaniach, biurach i sklepach. Są one doskonałym
wykończeniem klasycznych pomieszczeń oraz idealnie łączą się z nowoczesnym stylem, jako element akcentujący dobry smak
i styl gospodarza.
Ręcznie wykonana sofa, ze skórzaną, głęboko pikowaną tapicerką to jedno z ponadczasowych rozwiązań na wyposażenie
wnętrza Twojego salonu, gabinetu lub biblioteczki.
Dodatkowo w opcji z kryształkami Swarovskiego idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.
Sofę można również zamówić z funkcją spania.
Na zdjęciach tapicerka została wykonana ze skóry naturalnej.
Jako producenci umożliwiamy ustalenie indywidualnych rozmiarów sofy oraz modyfikację wzoru i rodzaju tapicerki z
zachowaniem zasad technologicznych.

Wymiary prezentowanej Sofy Classic Plus 2-osobowej:
Szerokość całkowita: 160 cm
Głębokość: 90 cm
Wysokość: 80 cm
Głębokość siedziska: 54 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Wymiary sofy w opcji z funkcją spania:
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Szerokość całkowita: 180 cm
Głębokość: 90 cm
Wysokość: 80 cm
Głębokość siedziska: 54 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Powierzchnia spania: 190 x 119 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Funkcja spania: Bez funkcji spania , Z funkcją spania (+ 1 000,00 zł )
Kryształki Swarovskiego: NIE , TAK (+ 950,00 zł )

Wzornik tapicerek
Otwórz Wzornik tapicerek skórzanych w nowej karcie przeglądarki.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi wzornikami tapicerek dostępnych w naszej ofercie.
Na życzenie klienta wysyłamy darmowe próbki materiałów.
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