sklep internetowy Meble.do
Jasna 24
25-523 Kielce
tel: 41 3070800

Szafa KARINO
Wymiary: 176x91x54cm, Kolor: Wanilia, Kolor korpusu: Wanilia,
link do produktu:
https://meble.do/szafy/szafa-karino_4935-1170.html#/kolor-wanilia/kolor_korpusu-wanilia/wymia
ry-176x91x54cm
Producent: Babybest
Nr referencyjny: S-KR
Stan: Nowy
Ilość: 100 szt.

Inne kombinacje produktu:
Wymiary

Kolor

Kolor korpusu

Ilość cena netto cena brutto

176x91x54cm Wanilia Popiel

100 szt.

1 121,95 zł

1 380,00 zł

176x91x54cm Wanilia Wanilia

100 szt.

1 121,95 zł

1 380,00 zł

176x91x54cm Popiel

Wanilia

100 szt.

1 121,95 zł

1 380,00 zł

176x91x54cm Popiel

Popiel

100 szt.

1 121,95 zł

1 380,00 zł

Opis produktu
Szafa 2 drzwiowa z młodzieżowego zestawu KARINO z półkami i drążkiem. Wymiary całkowite 176x91x54cm. Szafa posiada atest stateczności i bezpiecznego
użytkowania przez dzieci i młodzież. Szafa jest w całości wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej z nadrukiem na frontach. Krawędzie szafy są
zaokrąglone.
Półki w szaﬁe zamocowane są na uchwyty blokujące wypadanie nawet w przypadku przechylenia mebla, a drzwi posiadają system bezpiecznego (wolnego)
zamykania.
W szaﬁe zamiast uchwytów zastosowano dociskowy system otwierania i zamykania drzwi. Na życzenia możliwa jest zamiana dociskowego systemu na
standardowe uchwyty meblowe.
Meble z zestawu KARINO to unikatowe meble dla młodzieży interesującej się końmi. Na frontach mebli zastosowano nowoczesną technologię druku UV.
Klasyczne kształty w połączeniu z unikatowymi nadrukami na płytach frontowych sprawiają, że pokój nastolatka ma niepowtarzalny charakter.
Meble z tego zestawu występują w kilku wersjach kolorystycznych:
Fronty: szare lub waniliowe z nadrukiem na płycie
Korpusy (boki, półki): szare lub waniliowe
INNE ELEMENTY ZESTAWU:
ŁÓŻKO KARINO pod materac 200x90cm – cena 950zł
SZUFLADA POD ŁOŻKO na kółkach - cena 265zł
STOLIK RTV KARINO – cena 690zł
REGAŁ KARINO I z dwiema szuﬂadami - cena 990zł
REGAŁ KARINO II z dwiema szuﬂadami - cena 1190zł
KOMODA KARINO z trzema szuﬂadami - cena 1090zł
BIURKO KARINO z trzema szuﬂadkami – cena 1090zł
PÓŁKA WISZĄCA KARINO - cena 390zł
SZAFKA NOCNA KARINO - z szuﬂadką - cena 390zł
Producent: BabyBest
Gwarancja: 36 miesięcy
Okres oczekiwania: 14 dni
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