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Biurko drewniane 120 x 55
skośne nogi Pioppo
WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI
Cena

1 890,00 zł

Cena poprzednia

2 390,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 5 dni

Numer katalogowy

BIU_PIO_EXPO

Producent

Manufaktura Holz & Wood

Kolekcja

Pioppo

Wysokość

76 cm

Długość

120 cm

Szerokość

55 cm

Materiał

Lite drewno

Struktura powierzchni blatu

Gładka

Rodzaj wykończenia blatu

Olejowosk

Kolor blatu

Naturalny

Kolor nóg

Orzech

Odwzorowanie kolorów

Przez wzgląd na naturalny charakter
produktu jego kolorystyka może się
nieznacznie różnić od prezentowanej na
zdjęciach.

Zdjęcia produktu

Zdjęcia produktu są poglądowe - wykonane
dla pierwszego produktu w tej kolekcji,
który znalazł już swojego właściciela.
Produkt przez Państwa zamówiony będzie
bardzo podobny, jednak nie identyczny z
przedstawionym na zdjęciach. Proszę
pamiętać, że każdy produkt od
MANUFAKTURY HOLZ & WOOD jest
wyjątkowy i jedyny.

Opis produktu
Kolekcja PIOPPO
Wyjątkowość i niepowtarzalność każdego mebla, który wychodzi z MANUFAKTURY HOLZ & WOOD, jest potwierdzona Certyfikatem
Oryginalności z jego unikalnym numerem. Otrzymujecie go Państwo od nas wraz z zakupionym meblem.
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To tylko 6 z wielu powodów, dla których warto wybrać Manufakturę Holz &
Wood
1. Otrzymujesz Mebel Niezwykły – jedyny taki na świecie. Nie z fabryki, lecz z niewielkiej
pracowni stolarskiej.
2. Każdy mebel wykonujemy ręcznie w naszej stolarni na wschodnich kresach Polski, przy
użyciu wysokiej klasy sprzętu i materiałów.
3. Gwarantujemy staranne i solidne wykończenie.
4. Zamawiając meble ze starego drewna postępujesz ekologicznie, chroniąc naturę.
5. Wyjątkowy mebel z litego drewna od Manufaktury Holz & Wood wprowadzi do Twoich
wnętrz niezwykły klimat spokoju i łączności z naturą.
6. Dotrzymujemy obietnic i realizujemy zlecenia terminowo.
Przekonaj się już dzisiaj i zamów swój Mebel Niezwykły.
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