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Tęcza dekoracja ścienna
puzzle
Cena

229,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Producent

Cut It Now

Opis produktu
Tęczowa dekoracja ścienna to nasza najnowsza propozycja ozdoby pokoju dziecka. Wprowadzi do wnętrza przytulny, ciepły
nastrój i z pewnością będzie wyjątkowo designerską ozdobą.
Dekoracja w formie puzzli to także super fajna zabawa przy układaniu i z pewnością okaże się być na przykład trafionym
prezentem urodzinowym, na dzień dziecka czy pod choinkę.
Dostępna w dwóch rozmiarach:
M - ok 100x98cm
XL- ok 145x150cm

W całości wykonana ze sklejki brzozowej. Mocowana na specjalne gumki (załączone do opakowania), dzięki którym
przymocujesz i zdemontujesz dekorację bez żadnego problemu i uszczerbku dla podłoża.
Zestaw tęczę z mebelkami w naturalnym, sosnowym odcieniu, by uzyskać prostą, a zarazem klimatyczną aranżację.
Tęczę można również we własnym zakresie ozdobić na przykład farbami, brokatem, co doda jej z pewnością unikalnego
charakteru i jeszcze bardziej dopasuje do Twojego wnętrza :)

UWAGA!!!!
Produkt został wykonany według autorskiego pomysłu i projektu, do którego wyłączne prawa autorskie – majątkowe i
niemajątkowe – posiadają firmy Cut It Now i Bambooko.
Prawo do tworu użytkowego produktu firmy Cut It Now oraz firmy Bambooko podlega ochronie prawnej na terenie Polski i całej
Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów
wspólnotowych.
Nabywca produktu nie nabywa praw do projektu, wzoru użytkowego produktu ani prawa do jego kopiowania.
Kopiowanie lub naśladowanie produktu, naruszają prawa firmy Cut It Now oraz firmy Bambooko i są prawnie zabronione
zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), pod sankcją odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 18 oraz odpowiedzialności karnej
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– kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat – na podstawie art. 24 ww. ustawy.
O wszelkich przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do wzoru użytkowego lub naśladownictwa produktów firmy Cut It
Now oraz Bambooko, prosimy poinformować nas, przesyłając wiadomość na adres: hello@cutitnow.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: M , XL (+ 50,00 zł )
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