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Zebra - drewniana
dekoracja na ścianę w
stylu Safari
Cena

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Cut It Now

Opis produktu
Nadszedł czas na naszą nową kolekcję - tym razem mamy dla Was zwierzątka Safari. Każdy kto zna już nasze dinozaury z
pewnością polubi także te zwierzaki, a kto jeszcze nie zna na pewno nie pożałuje decyzji o zakupie.
Kolekcja Safari to Pasiasta Zebra - która jako jedyna nabrała koloru - tak, czarny to też kolor :) Żyrafa i jej dłuuugaa szyja,
dumny Lew z bujną grzywą, tukan - śmieszny ptaszek, którego dziób jest troszkę jakby za wielki, a także słoń - no tego na
pewno nie mogło zabraknąć w tym towarzystwie! Każda z naszych propozycji będzie idealna do pokoików urządzanych w stylu
safari.
Również tym razem zachęcamy do wspólnego układania zwierzątek. Zebra jest przezabawna, w dodatku dwustronna - także
możecie ułożyć ją tak, by pasowała do układu mebelków w pokoju czy też do całego pomieszczenia. Farba, której używamy do
jej pomalowania posiada odpowiednie atesty, które gwarantują bezpieczeństwo naszych najmłodszych pociech. Do każdej
paczki załączamy gumki montażowe, które maksymalnie ułatwią Wam pracę podczas montażu, a także instrukcję, by ułatwić
to zadanie. Mini drzewka baobaby także znajdziecie w każdej paczce - to taki gratis od nas ;)
Zwierzątka można ze sobą łączyć, dowolnie miksować.
Podczas zamówienia prosimy o wybranie rozmiaru zwierzaka, dokładne wymiary zebry:
- rozmiar S - 100 cm wysokość, 72 cm szerokość,
- rozmiar M - 116 cm wysokość, 84 cm szerokość,
- rozmiar XL - 130 cm wysokość, 94 cm szerokość.
Materiał: sklejka 3mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: M (+ 50,00 zł ), S , XL (+ 100,00 zł )
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