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Link do produktu: http://valor-meble.pl/stolik-2-krzeselka-drewniane-ze-schowkiem-lawka-wiele-kolorow-p-6758.html

Stolik + 2 krzesełka
drewniane ze schowkiem +
ławka (wiele kolorów)
Cena

264,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

DKS15

Opis produktu
Stolik + 2 krzesełka drewniane ze schowkiem + ławka (wiele kolorów)

Wymiary
Meble dostępne w trzech wymiarach:
- maluch (zakres wzrostu dziecka: 93-116 cm)
- starszak (zakres wzrostu dziecka: 108-121 cm)
- junior (zakres wzrostu dziecka: 119-142 cm)

Kolorystyka

Dostępne kombinacje kolorów:
- niebieski/żółty
- zielony/pomarańczowy
- bezbarwny
- inne na specjalne zamówienie z palety kolorów

Wybrane kombinacje prosimy podać w komentarzu do zamówienia.

Cechy produktu

- wymiary zgodne z polską normą przedszkolną
- meble do samodzielnego montażu
- ławeczka i krzesełka posiadają praktyczny schowek pod siedziskiem
- możliwość doposażenia stolika w schowek/otwierany blat
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Zestaw składa się z następujących elementów:
- stolik
- dwa krzesełka
- ławeczka

Wykonanie

-- drewno
świerkowe
a następnie
lakierem
wszystkie
elementypokryte
zostały bejcą,
starannie
wygładzone
i zaokrąglone

Płatność i dostawa

Proponujemy Państwu dwa rodzaje płatności:
1) Płatność z góry na nasz rachunek bankowy: koszt dostawy 30 zł.

Wysyłka w ciągu 3 dni roboczych - wzory przedstawione na zdjęciach.
Wysyłka w ciągu 7 dni roboczych - mebel w kolorach wybranych z palety.

Dostawę realizujemy kurierem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Transport: Kurier płatność z góry na rach. bankowy (+ 30,00 zł)
Dodatki: Bez schowka , Ze schowkiem (+ 47,00 zł)
Prosimy wybrać rozmiar: Maluch , Junior , Starszak

Wymiary
Stolik

Krzesełko

Ławka

Wybarwienie
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Straszak
wysokość: 52 cm
długość: 75 cm
szerokość: 50 cm
wysokość: 30 cm
długość: 33 cm
szerokość: 33 cm
wysokość: 30 cm
długość: 62 cm
szerokość: 32 cm

Junior
wysokość: 58 cm
długość: 75 cm
szerokość: 50 cm
wysokość: 34 cm
długość: 37 cm
szerokość: 37 cm
wysokość: 34 cm
długość: 59 cm
szerokość: 37 cm

Maluch
wysokość: 46 cm
długość: 75 cm
szerokość: 50 cm
wysokość: 26 cm
długość: 33 cm
szerokość: 33 cm
wysokość: 26 cm
długość: 62 cm
szerokość: 32 cm
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