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Konsola mała srebrne nóżki w
kształcie litery 'U'
Cena

439,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

5068649487472

Kod EAN

5068649487472

Opis produktu
Konsola mała, biała ze srebrnymi nóżkami w kształcie litery "U"

MAŁA KONSOLA DO PRZEDPOKOJU /
KORYTARZA
BIAŁA NA METALOWYCH,
SREBRNYCH NÓŻKACH W KSZTAŁCIE
LITERY "U"
Absolutny hit wg projektantów wnętrz w 2019
MEBEL NAJWYŻSZEJ KLASY, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI DLA WIELBICIELEK PIĘKNYCH WNĘTRZ I WYSELEKCJONOWANYCH,
LUKSUSOWYCH DODATKÓW. METALOWE, SREBRNE NOGI KONSOLI DODAJĄ KLASY I SZYKU, JEDYNY TAKI MODEL W POLSCE
ZAPROJEKTOWANE PRZEZ NAS DLA NASZYCH KLIENTÓW.

Każdy z domowników zostawia w korytarzu swoje klucze, portfel, kluczyki od samochodu i inne przedmioty codziennego
użytku, a Ty masz już dość tego rozgardiaszu w przedpokoju ? Połóż temu kres i uporządkuj swoją przestrzeń z naszą konsolą.
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Nie potrzebny będzie Ci żaden fachowiec,narzędzia ani czas, którego
pewnie ciągle Ci brak, ponieważ..
...mebel przychodzi do Państwa w całości zmontowany, wystarczy tylko
przykręcić do toaletki nóżki...

CAŁY MEBEL WYKONANY ZOSTAŁ Z NAJWYŻSZEJ KLASY PŁYTY MDF W POŁYSKU ŁĄCZNIE Z OKLEINĄ, CO
ZDARZA SIĘ NAPRAWDĘ RZADKO - TO PRAWDZIWA KLASA PREMIUM !
Wyposażona w jedną bardzo pojemną szufladę,co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni.Zmieścisz tutaj
wszystkie ważne przedmioty, np. klucze, portfel itp.
Piękna i nowoczesna, mała i kompaktowa konsola, która świetnie wpasuje się w miejsce o ograniczonej
powierzchni.
Całkowicie nowy, niespotykany design.
Srebrne, metalowe nóżki są czymś totalnie nowym, jest to nasz autorski projekt.
Kupujesz prosto od producenta, bez pośredników!
Zaprojektowana specjalnie dla naszych ceniących wysoką jakość Klientów.

Najważniejsze cechy mebla:
wykonana z wysokiej jakości płyty MDF (wysoki połysk)
obrzeża (okleina) wykonane z ABS również w połysku
wykonana z dbałością
niesamowity i nowoczesny design
pojemna szuflada,
metalowe, srebrne nóżki, najwyższej jakości, malowane proszkowo.

Wszystkie wymiary konsoli:
1. Wysokość całkowita -80,5cm
2. Szerokość całkowita -45cm
3. Głębokość całkowita - 40cm
*Cena na aukcji dotyczy mebli bez elementów ekspozycyjnych, widocznych na zdjęciach.

W zestawie otrzymujesz :
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zmontowaną konsolę, należy tylko przykręcić do niej nóżki.
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