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Stolik kawowy podwójny
drewniany dębowy 65 x 65 /
45 x 45 drewno i stal Erika
WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI
Cena

990,00 zł

Cena poprzednia

1 193,32 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 5 dni

Numer katalogowy

STK_ERI_EXPO

Producent

Manufaktura Holz & Wood

Kolekcja

Erika

Wysokość

50 cm / 45 cm

Wymiary

65 cm x 65 cm / 45 cm x 45 cm

Grubość blatu

2,8 cm

Materiał blatu

Drewno dębowe

Struktura powierzchni blatu

Gładka

Rodzaj wykończenia blatu

Olejowosk

Kolor blatu

Biały (bielony)

Materiał nóg

Stal

Struktura powierzchni nóg

Gładka

Rodzaj wykończenia nóg

Lakier

Kolor nóg

Czarny satyna

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

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
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przedstawionym na zdjęciach. Proszę
pamiętać, że każdy mebel od
MANUFAKTURY HOLZ & WOOD jest
wyjątkowy i jedyny.

Opis produktu
Kolekcja ERIKA
Kolekcja Mebli Niezwykłych ERIKA to nawiązanie do stylu skandynawskiego, który tak doskonale przyjął się we wnętrzach niemal całej Europy.
Bielone blaty z naturalnego drewna dębowego, wsparte na ręcznie spawanych i malowanych konstrukcjach stalowych sprawiają wrażenie
lekkich i nowoczesnych, a jednocześnie dających poczucie ciepła, naturalności i stabilności.
Cechą charakterystyczną kolekcji Erika są „bliźniacze” stoliki kawowe, które w zależności od potrzeb można ustawić jeden pod drugim lub
rozstawić, zyskując dodatkową powierzchnię.
Starannie opracowane blaty w połączeniu z minimalistyczną, prostą formą nóg tworzą kompozycję przyjemną i uniwersalną.
Meble z kolekcji Erika dzięki niewielkim rozmiarom i lekkiej formie idealnie pasują do mieszkań i niewielkich domów, wprowadzając w nich
ciepły, przyjazny, ekologiczny klimat. Stół sprawdzi się również w roli biurka, tworząc ciekawy akcent w minimalistycznie urządzonym pokoju do
pracy. Erika zaskakuje swoją prostotą i oryginalnością, a jednocześnie solidnością. Ustawiona w betonowym apartamentowcu miejskiej dżungli
przełamie jego urbanistyczny charakter i pozwoli zachować kontakt z naturą.
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.

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.
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Przekonaj się już dzisiaj i zamów swój Mebel Niezwykły.
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