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Bàn gh? phòng ?n KM-001

Ki?u dáng: Hi?n ??i
Ch?t li?u : G? MDF, MDF ch?ng ?m, G? ghép, g? t? nhiên ...
Màu s?c : Tùy ch?n
Kích th??c: Tùy ch?n
S? l??ng gh? / Bàn: Tùy ch?n
Kích th??c bàn ph? bi?n:1mx0,6x0,8m ; 1m2x0,8x0,8m ; 1m4x0,8x0,8m, 1,6mx1mx0,8m ; 1,8x1mx0,8m
B?o hành: 36 tháng
Mi?n phí v?n chuy?n và l?p ??t t?n n?i

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
Giá bán: 5.868.000 ?

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
M?u bàn gh? ?n phòng b?p KM-001 V?i thi?t k? ??n gi?n nh?ng tinh t?, s? d?ng v?t li?u g? t? nhiên và b? trí m?t cách hài hòa, màu s?c trang
nhã, ?i?m nh?n v?i màu ?en c?a n?m gh? ng?i t?o ?n t??ng sâu s?c.
M?u bàn gh? ?n v?i các chi ti?t tinh t?, k?t h?p các lo?i v?t li?u h?p lý t?o nên s? sang tr?ng và ??ng c?p. ?ây s? là m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i cho
c?n nhà c?a b?n.
Ki?n M?c nh?n ?óng bàn gh? g?, bàn gh? ?n phòng b?p cam k?t ch?t l??ng và giá c? c?nh tranh nh?t. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngành
?óng ?? g? n?i th?t, chúng tôi bi?t nh?ng ?u khuy?t ?i?m c?a v?t li?u hay nh?ng chi ti?t d? h? h?ng ?? s?n xu?t s?n ph?m ??p và ch?t l??ng lâu
b?n.
Quý khách quan tâm và có nhu c?u s? d?ng s?n ph?m xin liên h? Ki?n M?c ?? chúng tôi có th? h? tr? ???c t?t nh?t
Công ty TNHH DV-TM-SX Ki?n M?c
?C: 52/14 ???ng s? 4, P. Hi?p Bình Ph??c. Q. Th? ??c, TP. HCM
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