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T? b?p KM-004

Kích th??c: Theo m?t b?ng
Màu s?c : Tùy ch?n
Ch?t li?u : Tùy ch?n (G? t? nhiên, G? công nghi?p, g? Picomat ...)
Ph? ki?n: Ray tr??t, ch? h?i, b?n l? ...
B?o hành: 18 tháng

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá
H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
M?u t? b?p KM-004
M?u t? b?p v?i màu g? t? nhiên, PU bóng m? ho?c bóng sáng tùy ch?n. ?i?m nh?n c?a m?u t? b?p v?i nh?ng ???ng nét góc c?nh, cánh c?a ???c
c?t cách ?i?u khung kính và màu tr?ng ph? laminat bóng g??ng theo h??ng hi?n ??i
?i?u ??c bi?t làm cho không gian t? b?p thêm ph?n trang tr?ng và thanh l?ch là nh?ng ???ng nét tr?m tinh t? ? bo góc các ??u t?, thi?t k? thêm 1
qu?y bar nh? m?t ?á t? nhiên r?t ti?n d?ng và ??p
Tuy nhiên khách hàng th??ng yêu c?u ?óng t? b?p v?i nh?ng kích th??c và cách bài trí ph?i h?p khác nhau d?a trên m?u có s?n, vì ?i?u ki?n
không gian c?a b?p c?a m?i gia ?ình là không gi?ng nhau.
Hãy liên h? v?i Ki?n M?c ?? chúng tôi có th? t? v?n và phác th?o m?u theo không gian và ý mu?n c?a quý khách hàng, cùng quý khách hàng
t?o ra s?n ph?m ??p và h?p lý nh?t.
Ki?n M?c là x??ng m?c ho?t ??ng trên l?nh v?c ?óng ?? n?i th?t nhi?u n?m, nên ít nhi?u có nh?ng kinh nghi?m trong ngành, có th? ??m b?o s?
hài lòng c?a quý khách hàng
Chúng tôi nh?n ?óng bàn gh?, trên, t? b?p d??i và n?i th?t nói chung v?i m?c giá c? c?nh tranh, cam k?t ch?t l??ng và s? d?ng v?t li?u t?t.
Quy trình s? lý g? ??y ?? tiêu chu?n Ki?n M?c : H?p - Ph?i - X? nhám - Lót ....
V?i tiêu chí l?y ch?t l??ng làm danh d? c?a th??ng hi?u. Ki?n M?c mong ???c s? h?p tác v?i khách hàng lâu dài
S?n ph?m trên ?ây n?u quý khách ch?a th?c s? hài lòng ho?c quý khách có yêu c?u riêng, xin hãy liên h? v?i Ki?n M?c ?? chúng tôi có th? h?
tr?, t? v?n khách hàng m?t cách t?t nh?t.
Thông tin liên h?:
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