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KOMODA JULIA K023 K13D3S
KOLOR BUK BAWARIA
Cena

220,00 zł

Dostępność

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Numer katalogowy

K023Buk

Kod producenta

K023Buk

Kod EAN

5904121511160

Opis produktu
Oferujemy Państwu bardzo funkcjonalny i atrakcyjny mebel, który z powodzeniem spełni swoją funkcję i urządzi wnętrze
salonu, sypialni czy biura. Komoda wyposażona jest w trzy pojemne szuflady. Dwie o wymiarach 32 cm na 33,5 cm i wysokości
skrzyni 11cm, jedna środkowa o wymiarach 31 cm na 33,5 cm i wysokości skrzyni 11cm, fronty szuflad mają wysokość 15 cm.
Komoda zawiera w zestawie dwie półki, jedna na wspólnej lewej i środkowej części komody, druga po prawej stronie. Jako
półka służy też podstawa komody. Mebel posiada powiercone otwory na dodatkowe półki które można u nas nabyć,
gwarantujemy najlepszą jakość wykonania.
Wymiary mebla:
Wysokość – 85 cm
Szerokość – 110 cm
Głębokość – 35 cm
Wizualnie komoda pasuje do naszych regałów, biurek, szaf i tworzy z nimi system mebli. Komoda dostarczana jest w jednej
paczce do samodzielnego montażu, dołączone są wszystkie potrzebne akcesoria oraz czytelna instrukcja montażu.
Komoda objęta jest naszą 2 letnią gwarancją producenta, jest w 100% naszym projektem i naszym wykonaniem.
Każde z drzwi zamontowane są na dobrej jakości metalowych zawiasach na które dajemy dożywotnią gwarancję. Uchwyty
komody wykonane są z bardzo wytrzymałego tworzywa w kolorze satynowym. Szuflady wysuwane na metalowych
prowadnicach rolkowych, w razie potrzeby pozwalają na wyjęcie szuflad bez konieczności wykręcania jakichkolwiek
śrub. Skrzynie szuflad wykonujemy z pełnej płyty (nie z cienkich wstęg), przez co gwarantujemy ich trwałość i niezawodną
pracę.
Przednia krawędź blatu wykonana w technologii soft, to znaczy, że jest zaoblona co powoduje że cała komoda wygląda
bardzo ładnie, takie wykonanie możliwe tylko fabrykach mebli posiadających zaawansowane technologicznie maszyny.
Polepsza to znacznie efekt wizualny i podnosi standard jakości całego mebla. Komoda wykonana jest z pierwszego gatunku
płyty laminowanej firmy Kronospan, której powierzchnia ma podwyższoną odporność na ścieranie. Płyta posiada również
atesty higieniczne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Buk
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