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Link do produktu: https://www.ilistwy.pl/biala-toaletka-komoda-wiszaca-aga-p-605.html

Komoda Toaletka Wisząca
Aga Chromowane Uchwyty
60cm
Cena brutto

455,00 zł

Cena netto

369,92 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
Wisząca toaletka Aga to idealny mebel do sypialni. Dzięki niej Twoja przestrzeń będzie wyglądała stylowo, nowocześnie i
przestronnie. Doskonale sprawdzi się ona jako klasyczna szafka nocna, w której możesz umieścić najważniejsze przedmioty, a
także jako mebel dekoracyjny.
Szuflada prezentowanej komody wiszącej jest wyposażona w wysokiej jakości prowadnice kulkowe ze spowalniaczem, dzięki
czemu doskonale sprawdza się ona nawet przy dużym obciążeniu (do 30 kg). Szuflady wiszącej toaletki Aga posiadają
eleganckie uchwyty w kolorze chromu. Prezentowana szafka idealnie nadaje się do wnętrz urządzonych w stylu nowoczesnym,
glamour, skandynawskim i boho. Świetnie prezentuje się zarówno w pomieszczeniach utrzymanych w jasnej, stonowanej
kolorystyce, jak i wnętrzach, w których dominują żywe barwy.
Nasza komoda wisząca z chromowanym uchwytem jest pokryta najwyższej jakości lakierem półmatowym, dzięki czemu
cechuje się wyjątkową trwałością i jest łatwa do utrzymania w czystości. Prezentowana szafka zachwyca nie tylko swoją
estetyką, ale również funkcjonalnością. Pozwoli Ci ona odpowiednio zaaranżować przestrzeń - miejsce pod nią możesz
wykorzystać na postawienie gazetnika lub pudełka z podręcznymi przedmiotami. Ponadto dużą zaletą jest fakt, iż z komodą
wiszącą Aga z łatwością utrzymasz czystość - bez problemu możesz pod nią odkurzać i myć podłogę.

Komoda wisząca Aga w sklepie Ilistwy.pl
Prezentowana komoda wisząca z chromowanym uchwytem zachwyca wyglądem, funkcjonalnością i ceną. Cieczy się ona
świetnymi opiniami również ze względu na wysoką jakość wykończenia, trwałość i wytrzymałość. Klienci potwierdzają, iż
doskonale podkreśla ona charakter wnętrza i sprawia, że pomieszczenie wygląda nowocześnie. Oferowana wisząca toaletka
Aga jest produktem złożonym przez profesjonalistę i nie wymaga montażu. Wystarczy zawiesić ją na ścianie przy użyciu
dołączonych do zestawu śrub. Masz pytania dotyczące prezentowanej komody wiszącej? Skontaktuj się z nami! Z
przyjemnością udzielimy odpowiedzi i rozwiejemy Twoje wątpliwości. Zapraszamy!
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