T? ??, t? ??ng ?? áo KM-002, m?u t? ?? hi?n ??i, n?i th?t phòng ??ng ??, phòng ??ng

T? ??ng ?? áo KM-002

Ch?t li?u : MFC/ MDF/ MDF Ch?ng ?m/ G? nh?a / G? ghép/ G? ghép ph? verneer/ G? t? nhiên ....
Màu s?c : Tùy ch?n
K?t c?u : Tùy ch?n theo ý khách hàng
Kích th??c : Theo kích th??c ??nh s?n, ho?c theo yêu c?u khách hàng
B?o hành: 18 tháng/ G? công nghi?p
36 tháng/ G? t? nhiên
5 n?m / V?t li?u g? nh?a ch?ng ?m ch?ng cháy
Mi?n phí v?n chuy?n và l?p ráp hoàn thi?n cho khách hàng

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

Chi ti?t
M?u t? áo, t? ??ng ?? áo KM-002 V?i thi?t k? ?m cúng, trang hoàng ?n t??ng. ?ây là s? l?a ch?n s? 1 c?a các khách hàng quan tâm nhi?u ??n
th?i trang và ??u t? vào th?i trang, làm ??p
M?u th??ng ?i kèm v?i nh?ng s?n ph?m khác ??ng b? trang trí cho c?n phòng, th??ng ???c ví nh? phòng "Make Up room" nh? bàn gh? trang
?i?m, t? giày, k? sách ....
V?i cái nhìn ??u tiên, khách tham quan ?ã bi?t ???c s? ??u t? và tinh t? c?a gia ch?.
Tuy nhiên ?ây là m?u tham kh?o ?? quý khách hàng có cái nhìn t?ng quát và hình dung ??n s?n ph?m h?p lý v?i nhu c?u s? d?ng riêng c?a quý
khách h?n vì ?i?u ki?n s? d?ng là không ai gi?ng ai. Ho?c quý khách có th? s? d?ng s?n ph?m ?úng nh? trong m?u v?i kích th??c và k?t c?u nh?
m?u ...
Sau khi ti?n hành ?o ??c và trao ??i v?i quý khách hàng v? mong mu?n, ý t??ng, nh?ng tiêu chí ... Ki?n M?c s? lên b?n v? phác h?a 3D v? k?t
c?u,kích th??c và màu s?c ?? khách hàng xem tr??c, ??n khi s? thay ??i ?ã ??m b?o nh? mong mu?n Ki?n M?c s? ti?n hành thi công.
Ki?n M?c nh?n ?óng t? ??, t? qu?n áo theo m?i yêu c?u c?a khách hàng, h? tr? t? v?n ?o ??c, và l?a ch?n v?t li?u h?p lý nh?t. Cam k?t giá c?
c?nh tranh, ch?t l??ng t?t
Quý khách quan tâm và có nhu c?u s? d?ng s?n ph?m, xin liên h? tr?c ti?p v?i Ki?n M?c ?? chúng tôi có th? h? tr? khách hàng t?t nh?t.
Công ty TNHH DV-TM-SX Ki?n M?c
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