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Drewniane panele ścienne
Klimut stare drewno wzór
001
Cena

72,50 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Zapytaj o termin realizacji

Numer katalogowy

PAN_KLI_001

Producent

Manufaktura Holz & Wood

Kolekcja

Klimut

Długość

50 cm

Szerokość

50 cm

Powierzchnia

0,25 m2

Minimalne zamówienie

6 szt.

Materiał

Oryginalne stare drewno

Struktura powierzchni

Strukturyzowana

Rodzaj wykończenia

Lakier

Kolor

Średni dąb

Możliwość zamówienia w
innym kolorze
Dostępny również na
wymiar
Dowolne wykończenie i
struktura

Opis produktu
Kolekcja KLIMUT

www.holzandwood.pl

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.
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Drewniane panele ścienne od MANUFAKTURY HOLZ & WOOD to niezwykła dekoracja ścian, nadająca wnętrzom niepowtarzalnego klimatu.
Każdy panel wykonany jest ręcznie, ze starannie dobranych elementów drewna, starego lub współczesnego - w zależności od wzoru. Nie
prowadzimy produkcji masowej. Tworząc poszczególne panele staramy się maksymalnie wykorzystywać to, co daje nam natura: jej formy,
kształty i kolory. W połączeniu z kreatywnością i trendami w aranżacji wnętrz otrzymujemy dekorację niezwykłą, obdarzoną duszą, jednak dzięki
jednolitym modułom łatwą w dopasowaniu i montażu.
Panele ścienne drewniane od MANUFAKTURY HOLZ & WOOD doskonale komponują się zarówno z wnętrzami industrialnymi, przełamując ich
surowy klimat, jak i z wnętrzami rustykalnymi, wiejskimi czy nowoczesnymi, nadając im przytulności i oryginalności.
Kilkadziesiąt opracowanych przez nas wzorów i niemal nieskończona ilość możliwych sposobów wykończenia sprawiają, że panele ścienne od
MANUFAKTURY HOLZ & WOOD mogą być niemal w 100% zindywidualizowane i dopasowane do Państwa oczekiwań.
Większość z proponowanych przez nas wzorów to tzw. panele 3D. Ich niejednorodna struktura i materiał, z którego są wykonane, posiadają nie
tylko walory dekoracyjne, lecz także właściwości dźwiękochłonne.
Standardowa wielkość oferowanych przez nas paneli to 50 cm x 50 cm. Minimalne zamówienie, jakie jesteśmy w stanie dla Państwa zrealizować
to 1,5m2, czyli 6 paneli jednego wzoru. Na życzenie możliwe są także inne wymiary.

Dlaczego Manufaktura Holz & Wood ...
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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