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Półka ścienna drewniana na
zamówienie - Zamów na
wymiar lub wg własnego
projektu
Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Zapytaj o termin realizacji

Numer katalogowy

POS_IND

Producent

Manufaktura Holz & Wood

Możliwość zamówienia w
innym kolorze
Dostępny również na
wymiar
Dowolne wykończenie i
struktura
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
Zamów na wymiar lub wg własnego projektu
Jeżeli chcecie Państwo zamówić wybrany produkt z modyfikacją wymiarów, materiałów, wykończenia czy koloru, zapraszamy do skorzystania z
formularza Zamów na wymiar - indywidualna wycena dostępnego na stronie każdego produktu.
W przypadku potrzeby wyceny mebli na wymiar lub wg Twojego projektu należy poprzez formularz załączyć nawet odręcznie wykonany projekt.
Przesłanie podstawowych informacji pozwoli nam dokonać wstępnej wyceny lub określić listę pytań dodatkowych.
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.
Zapraszamy do kontaktu.
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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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