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Firanka stylowa pasy
dekoracyjne błyszczące Złote
Cena

155,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

Z-5

Opis produktu
Firanka pasy dekoracyjne stylowe

Przedstawiamy Pa?stwu eleganck? firank? w stylu Glamour z pi?knymi mieni?cymi si? pasami. Ciekawe po??czenie l?ni?cego ?akardowego podk?adu oraz
eleganckich b?yszcz?cych pasów sprawiaj? , ?e firana wygl?da na wyj?tkow? i oryginaln? w stylowych aran?acjach okiennych.
Firanka zosta?a tak zaprojektowana aby sprosta? oczekiwaniom nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Produkcja tej firany wymaga szczególnej
dba?o?ci o ka?dy detal znajduj?cy si? w tej kolekcji. Ka?dy pas id?cy wzd?u? firany jest idealnie dopracowany oraz symetrycznie umieszczone na tkaninie.
Jest to luksusowa firana, o wyj?tkowej barwie l?ni?cego ?akardu , który delikatnie za?amuj?c si? zmienia swój kolor pod wp?ywem ?wiat?a. Zastosowanie
pi?knych stylowych pasów sprawia , ?e materia? nabiera pa?acowego szyku. Tkanina pi?knie prezentuje si? w klasycznych i stylowych wn?trzach nadaj?c
ca?ej aran?acji niepowtarzalnego uroku.
Firana pasuje do wn?trz stylowych, klasycznych ale równie? mo?e by? wyeksponowana w aran?acjach nowoczesnych np. jako pi?kna roleta rzymska lub
dekoracyjna firanka umieszczona jako akcent klasyczny w modernistycznym salonie.
Firank? mo?na uszy? razem z eleganck? w?osk? satyn? , która dodatkowo podkre?li po?ysk i nada ca?ej konstrukcji niesamowitego dekoracyjnego efektu.
Satyn? dekoracyjn? mo?na wszy? wraz z ta?m? marszcz?c? lub doszy? satyn? po wewn?trznych kraw?dziach firanki.
Firanka pi?knie prezentuje si? jako:
-ponadczasowa aran?acja okienna
-stylowa roleta rzymska w stylu Glamour
-wys. 2,90 m
Je?eli szukacie Pa?stwo eleganckiej, luksusowej i ponadczasowej firanki , która nada szyku ca?emu wn?trzu to zaprezentowana w naszej ofercie firanka nada
klasy i elegancji w stylowym wn?trzu.
Je?li potrzebuj? Pa?stwo pomocy przy wyliczeniu metra?u firanki , to ch?tnie s?u?ymy pomoc?. Mo?emy równie? Pa?stwu pomóc w zaprojektowaniu ca?ej
aran?acji okiennej. Wystarczy wys?a? do nas zdj?cie pokoju, salonu czy kuchni. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu oraz pomys?owo?ci w projektowaniu okien ,
mo?emy stworzy? pi?kny klimat w salonie dobieraj?c tak firan? czy zas?on? aby kalkulacja by?a adekwatna do za?o?onego bud?etu. Tel. 667 153 880
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