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Drewniana biblioteczka
regał
Cena

389,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Bambooko

Opis produktu
Układasz książki klasycznie, ale lubisz też patrzeć na ładną okładkę? Masz dużo książek, które różnią się między sobą nie tylko
treścią ale i formatem? Chcesz mieć wszystkie w jednym miejscu, ale nie możesz znaleźć dla nich miejsca? Mamy rozwiązanie
w postaci naszej drewnianej półeczki biblioteczki, która może również stać się regałem.
Czym się wyróżnia na tle innych?
- Dwie półeczki na książki, które chcesz mieć w zasięgu wzroku. Tu postawisz książeczki frontem, będą ciekawą ozdobą
pokoju.
- Dwie półeczki do układania w wersji klasycznej. Pomieszczą sporo pozycji.
- Możliwość montażu na ścianie lub w wersji stojącej (w wersji stojącej dla bezpieczeństwa również zalecamy przykręcenie do
ściany)
- Powieś jedną biblioteczkę nad drugą a stanie się dużym i praktycznym regałem.
- Zestaw kilka sztuk obok siebie i na sobie. Zabuduj całą ścianę i stwórz idealne miejsce na wszystkie Twoje książki.
Co Cię ogranicza? Tylko wyobraźnia :)

Kilka kwestii technicznych:
- biblioteczka wykonana jest w pełni z drewna sosnowego. Jest solidna, posłuży długie lata i przeżyje nie jedną przeprowadzkę.
Bez znaczenia czy do innego pokoju czy do innego miasta. Ba! nawet kraju ;)
- wersja stojąca posiada małe podstawki, ale można ją również powiesić na ścianie
- występuje w wielu wersjach kolorystycznych- pięknie jej zarówno w naturalnej barwie (pokryta bezbarwnym lakierem), w
wersji retro (wybierz olej) a także kolorach (kolory kryją biblioteczkę całkowicie)
- wszystkie powłoki posiadają atest bezpieczeństwa zabawek
-każda jedna półeczka jest wykonana ręcznie, w Polsce i z myślą o Tobie :) jeśli potrzebujesz zmienić któryś z wymiarów daj
znać. Zrobimy tak, żeby to Tobie pasowało, nie nam :)
- wymiary:
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wysokość całkowita ok 111cm
szerokość ok 55cm
Głębokość całkowita: 19cm
wysokość półeczek (od dołu): 34, 23, 24, 24 cm
Obecny czas realizacji zamówień wynosi około 3 tygodnie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Piaskowy żółty (+ 10,00 zł ), Róż (+ 10,00 zł ), Zgaszony zielony (+ 10,00 zł ), Naturalny , Biały (+ 10,00 zł ), Ciemny
Szary (+ 10,00 zł ), Jasny turkus (+ 10,00 zł ), Mięta (+ 10,00 zł ), Mroźny niebieski (+ 10,00 zł ), Szary (+ 10,00 zł )
Wersja: Stojąca , Wisząca
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