stolik JOOMLA.

wymiary.

wysokość. 40 cm / szerokość. 110 cm / głębokość. 70 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 hawana.
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.

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.

pielęgnacja.

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.

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

Wood Republic
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