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Link do produktu: https://www.meble-bestseller.pl/szafa-sz03-wiktoria-kolor-sonoma-p-205.html

Szafa SZ03 WIKTORIA KOLOR
SONOMA
Cena

460,00 zł

Dostępność

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Numer katalogowy

SZ03

Opis produktu
Przedstawiamy Szafę Wiktoria, doskonała do mieszkań, pensjonatów,
akademików i hoteli. Bardzo pojemna a funkcjonalność zadowoli jej
użytkowników. Szafę cechuje bardzo duża przestrzeń którą można
wykorzystać do przechowywania wielu przedmiotów codziennego
użytku jak również tych które chcemy uporządkować lub przechować
bezpiecznie w zamkniętym miejscu. Szafa SZ03 Wiktoria wykonana jest
z płyty laminowanej firmy kronospan o grubości 16 mm, poza atestami
higienicznymi płytę cechuje zwiększona wytrzymałość na uszkodzenia
mechaniczne, zarysowania i ścieranie.
Tworząc meble, korzystamy tylko ze sprawdzonych akcesoriów na które
dajemy dożywotnią gwarancję. Użyte zawiasy i metalowe prowadnice są
dobrej jakości. Bardzo trwałe a w razie potrzeby pozwalają na szybką
regulację lub np. wyjęcie szuflady. Skrzynie szuflad są solidne i
głębokie, dna szuflad podwójnie mocowane. Do szafy dołączona jest
oczywiście bardzo obszerna i czytelna instrukcja montażu. 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.
Szanowny Kliencie, wybierając ten towar nabywasz produkt
bezpośrednio od producenta. Meble są produkowane z troską o
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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. Dla uzyskania dodatkowego efektu
wizualnego, blaty naszych produktów wykonywane są w technologii
soft. Cechą naszej firmy jest profesjonalizm w obsłudze Klientów. Mamy
stałą siedzibę firmy, gdzie możliwy jest również odbiór osobisty pn - pt.
godz. 8 - 16. 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.
Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Sonoma
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