OPIS SKRÓCONY
Funkcjonalny syfon cenionej w branży marki McAlpine. Głównym atutem produktu jest
solidne wykonanie - z sitem ze stali nierdzewnej i korkiem gumowym. Syfon do
zlewozmywaka w uniwersalnym kolorze białym - znajduje zastosowanie przy małych i
dużych zlewach. Producent zadbał o każdy szczegół w procesie tworzenia - dzięki temu
klient otrzymujesyfon do umywalki użyteczny przez wiele lat.

ZADANIE 2
Półki sosnowe - postaw na naturalną, ponadczasową klasykę
Coraz częściej doceniamy ekologiczne rozwiązania - kierujemy swój wzrok się w stronę tego
co naturalne. Klasyczne, ponadczasowe aranżacje wracają do łask. Chcąc stworzyć w
swoim domu ciepłą, przytulną przestrzeń, opartą na klasyce i prostym, minimalistycznym
designu warto wybrać uniwersalne półki sosnowe.
Półki dekoracyjne - idealne podkreślenie każdego wnętrza
Drogi kliencie! Polecamy Twojej uwadze stylowe półki dekoracyjne. Półki prostokątne o
wyrazistych zakończeniach - wykonane z najwyższej jakości drewna. Półki sosnowe 
z
naszego katalogu wyjątkowo prezentują się przy wnętrzu nowoczesnym, jak i klasycznym.
Ciepłe i przyjazne barwy współgrają z kolorem podłogi, podkreślają charakter
pomieszczenia.
Półki narożne - komfortowe rozwiązania do Twojego mieszkania
Polecamy 
półki narożne do salonów i sypialni - cechuje je bardzo duża pojemność. Półki
idealne na ubrania, buty, przedmioty codziennego użytku. Szerokie zastosowanie sprawia,
że spełniają one oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Półki narożne 
to
wyraz tak cennego w dzisiejszych czasach minimalizmu - nie zabiorą one dużo miejsca w
Twoim mieszkaniu. Będą jednak jego praktycznym dopełnieniem.
Półki na ścianę - miejsce na ulubioną książkę
Półki na ścianę mają szczególne zastosowanie w niewielkich, małych przestrzeniach.
Warto o nich pomyśleć aranżując salon i skromną, domową biblioteczkę z ulubionymi
książkami. Opływowe kształty, delikatny kolor, “miły dla oka” ociepli wnętrze Twojego salonu.
W przyjaznym otoczeniu odpoczniesz po dniu pracy.
______________

Stoliki nocne i pomocniki - komfortowy wypoczynek i zdrowy sen
Odpowiednia aranżacja sypialni to priorytet. Jest to bardzo ważne pomieszczenie w każdym
domu - to tu odpoczywamy i relaksujemy się po dniu pracy. Odpoczywamy przed kolejnymi
wyzwaniami - delikatna, nienarzucająca się ascetyczna przestrzeń to gwarancja
skutecznego wypoczynku i zdrowego snu - rano budzimy się wypoczęci i pełni energii.
Ważnym elementem w każdej sypialni są stoliki nocne i pomocniki - stanowią one
pierwiastek dekoracyjny i praktyczny. Na stoliku nocnym możemy położyć między innymi
ulubioną książkę, którą akurat czytamy przed snem, kosmetyki których używamy w ostatniej
chwili dnia. Powinno znaleźć się także miejsce na stylową lampkę, która umożliwi nam
swobodną, wieczorną lekturę.
Wykonujemy stoliki nocne i pomocniki na wymiar - dopasowujemy nasze produkty, do
każdego rodzaju wnętrz. U nas zamówisz stolik nocny w bogatej palecie barw zapewniamy, że będzie idealnie współgrał z kolorem ścian, pozostałych mebli sypialnianych,
pościeli i akcesoriów.
Sypialnia - moment błogiego wyciszenia…
Sypialnia to miejsce, gdzie powinniśmy się wyciszyć, zrelaksować, spokojnie zapaść w sen.
Z tego też powodu kolorystyka ścian , mebli i dodatków w sypialni musi być subtelna i
łagodna - miła dla oka. Wyraziste, ostre barwy mogą utrudnić zasypianie. Chętnie
pomagamy w wyborze odpowiedniej barwy stolika nocnego i pomocnika - biorąc pod uwagę
ogólny charakter przestrzeni. Tworzymy meble na wymiar wykonane z trwałej płyty
laminowanej - wszystkie nasze stoliki nocne i pomocniki są funkcjonalne i praktyczne.
Sprawdź naszą ofertę - wypoczywaj w przytulnej, ciepłej przestrzeni.

