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Szafa narożna Ola SZ06
KOLOR ŚLIWA WALIS
Cena

640,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

SZ06

Kod EAN

5904121510415

Producent

Bestseller

Opis produktu
Niezwykle pojemna, uniwersalna, duża, nowa szafa z przeznaczeniem na, kurtki, wszelkiego rodzaju garderobę, przedmioty
które pragniesz uporządkować. Po lewej stronie znajdują się 3 półki + czwarta z podstawy szafy, po prawej 2 regulowane drążki
na ubrania. Uchwyty z wytrzymałego tworzywa w kolorze satynowym. Dostarczana jest w trzech paczkach wraz z czytelną
instrukcja montażu, ułatwiającą znacznie składanie. Dzięki swoim wymiarom i sprawdzonej konstrukcji, pozwala przechowywać
wiele rzeczy, szafa jest bardzo pojemna ale również komfortowa w użytkowaniu, poniżej wymiary szafy podane w centymetrach.
Ciekawy projekt pozwala cieszyć się dużą powierzchnią na układanie, odkładanie odzieży czy innych rzeczy. Stabilna podstawa
szafy na trzech cokołach, podparta na całym obwodzie. Dodatkowo ściana w głębi szafy na której umocowane są drążki,
wykonana jest z pełnej płyty od góry do dołu.
Wymiary szafy zapewniają przyszłemu nabywcy przestrzeń którą można w dużej mierze organizować. Kupując u nas tą szafę,
otrzymasz mebel bardzo dobrej jakości, pojemny, praktyczny do różnych zastosowań w bardzo dobrej cenie.
Znajdujące się w paczkach kluczyki i akcesoria zostały dodatkowo posegregowane w osobnych woreczkach oznaczonych
symbolem zgodnym z instrukcją. Nie oszczędzamy na materiale, tworzymy meble funkcjonalne, charakteryzujące się dużą
pojemnością i pasujące stylem do pozostałych wyrobów naszej fabryki.
Przednia krawędź blatu jest zaoblona w technologii soft, to powoduje, że całość wygląda bardzo ładnie. Takie wykonanie
możliwe tylko fabrykach mebli posiadających zaawansowane technologicznie maszyny. Polepsza to znacznie efekt wizualny i
podnosi standard jakości całego mebla.
Szanowny Kliencie, wybierając ten towar nabywasz produkt bezpośrednio od producenta. Meble są produkowane z troską o
szczegóły z materiałów wysokiej jakości, spełniających normy światowe.
Nasze meble projektowane przez specjalistów, doskonale spełniają swoją funkcję. Wszystkie produkowane w Polsce, przy
zastosowaniu idealnie dopracowanych procesów technologicznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Polecamy
Państwu produkt bardzo dobry jakościowo i funkcjonalnie. Gwarantujemy naszym Klientom serwis techniczny, prowadzony
przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w produkcji mebli. Drogi Kliencie, kupując u nas masz pewność gwarancji, skutecznej
reklamacji i jej szybkiej realizacji, dbamy o Twoją satysfakcję z dokonanych zakupów.
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