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Toaletka "Voga" biała w
nowoczesnym stylu,
drewniane nóżki
Cena

449,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu
Toaletka do makijażu "VOGA" w nowoczesnym stylu, na drewnianych nóżkach.

TOALETKA "VOGA"
W CAŁKIEM NOWEJ ODSŁONIE

NA DREWNIANYCH NÓŻKACH
DO WIZAŻU / MAKIJAŻU
w nowoczesnym stylu
MEBEL NAJWYŻSZEJ KLASY, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI DLA WIELBICIELEK PIĘKNYCH WNĘTRZ I WYSELEKCJONOWANYCH,
LUKSUSOWYCH DODATKÓW. DREWNIANE NOGI TOALETKI DODAJĄ KLASY I SZYKU, JEDYNY TAKI MODEL W POLSCE
ZAPROJEKTOWANE PRZEZ NAS DLA NASZYCH PIĘKNYCH KLIENTEK.

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 !
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Wyposażona w jedną bardzo pojemną szufladę, przedzieloną na trzy przegrody, co pozwala na maksymalne wykorzystanie
przestrzeni.Tutaj zmieścisz wszystkie swoje akcesoria i kosmetyki.
Piękna i nowoczesna toaletka, która świetnie wpasuje się do sypialni, garderoby bądź studia wizażysty.
Całkowicie nowy, niespotykany design.
Wreszcie wprowadzamy do oferty toaletki na drewnianych nóżkach, które z pewnością zachwycą pasjonatki
stylu industrialnego, prezentuje się po prostu cudnie !
Kupujesz prosto od producenta, bez pośredników!
Zaprojektowana specjalnie dla naszych pięknych i ceniących wysoką jakość Klientek.
Do kompletu polecamy zastosować standardowej wysokości krzesło lub hoker.

Najważniejsze cechy mebla:

wykonana z wysokiej jakości płyty MDF (wysoki połysk)
obrzeża (okleina) wykonane z ABS również w połysku
wykonana z dbałością o najmniejsze detale
niesamowity i nowoczesny design
pojemna szuflada, podzielona na trzy przegrody
nóżki wykonane z naturalnego drewna, lakierowane na kolor biały.

Wszystkie wymiary toaletki:

1. Wysokość całkowita -80 cm
2. Szerokość całkowita - 90 cm
3. Głębokość całkowita - 40 cm
4. Szuflada jest podzielona na 3 przegrody, wysokość maksymalna kosmetyków to 10,3 cm.
*Cena na aukcji dotyczy mebli bez elementów ekspozycyjnych, widocznych na zdjęciach.

ZESTAW IDEALNIE WPASUJE SIĘ WE WNĘTRZE TWOJEGO DOMU LUB STUDIO KOSMETYCZNE, SALONY
FRYZJERSKIE, CENTRUM SZKOLENIOWE.
OSTATNIE ZDJĘCIE UKAZUJE TOALETKĘ Z LUSTREM GLAM, W TEJ OFERCIE KUPUJĄ PAŃSTWO TYLKO TOALETKĘ.
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