szafka DRUPAL.vinyl

wymiary.

wysokość. 62 cm / szerokość. 150 cm / głębokość. 45 cm

surowiec.

sklejka brzozowa wysokiej jakości z certyfikatem FSC (niska emisyjność formaldehydu)

wykończenie.

Szczegóły są dla nas niezmiernie ważne - świadomie wybraliśmy naturalne i certyfikowane olejowoski na naturalnych
składnikach, by nasze meble były w pełni bezpieczne również dla dzieci.
Odcień wybarwienia drewna zależy od Ciebie, wybieraj dowolnie z naszej palety 11 olejowosków. W razie wątpliwości
skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy. Ten mebel oryginalnie pokryty jest olejowoskiem w kolorze naturalnym.
Każdy mebel wychodzący spod naszych rąk zaznaje dużej dawki uwagi i czułości. Wszystkie powierzchnie i krawędzie mebla są
niezwykle dopracowane - zaokrąglone, aksamitne i przyjemne w dotyku, dlatego są bezpieczne w użytkowaniu przez dorosłych i
dzieci.

dostawa.

Meble dostarczamy do Ciebie w całości, nie musisz więc tracić czasu i sił na składanie puzzli w rozmiarze XXL. Dostawa na
terenie Polski jest darmowa, a termin staramy się zawsze dopasować do Twoich planów. Pamiętaj, że wniesienie mebla nie jest
przez nas gwarantowane - jeśli tego potrzebujesz, szczegóły operacji ustalamy indywidualnie.

montaż.

Jeśli stwierdzimy wspólnie, że mebel w całości nie zmieści się przy wniesieniu do Twojego domu, możemy go dla Ciebie
przeprojektować tak, by składał się z kilku mniejszych modułów do prostego montażu. Wówczas staje się meblem modułowym,
który wyposażamy dodatkowo w śruby zamkowe, dzięki czemu w łatwy sposób połączysz wszystkie części ze sobą.
Meble rtv mają specyficzne potrzeby. Jeśli chcesz zmieścić konkretne sprzęty do poszczególnych modułów, napisz do nas, a
przeprojektujemy wewnętrznie wybrany model pod Twoje potrzeby wymiarowe. Pomyśl, czy nie musisz schować gdzieś
plątaniny kabli, wówczas przyda Ci się funkcjonalność cofniętego tyłu, w którym plecy szafki cofnięte są od tylnej krawędzi
mebla wgłąb korpusu, dzięki czemu tworzy się przestrzeń na gniazdka i kable niewidzialna dla oka po dosunięciu mebla do
ściany.

pielęgnacja.

Meble zabezpieczamy impregnatami wysokiej jakości, więc aby Twój okaz jak najdłużej cieszył swoją wspaniałą powierzchnią,
nie narażaj go na częsty lub długotrwały kontakt z cieczami. Nasze meble nie lubią też ogólnodostępnych środków do
pielęgnacji drewna. Lepiej na co dzień użyj po prostu lekko zwilżonej szmatki, a od czasu do czasu potraktuj mebel specjalnym
preparatem marki OSMO do mebli woskowanych.

Masz więcej pytań? Daj nam znać.
Zuzanna, tel. 888 446 206,
zuzanna.woodrepublic@gmail.com
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