B? tranh s?c màu nhi?t ??i trang trí phòng khách

B? 3 tranh 40x60cm treo t??ng S?C MÀU NHI?T ??I

Freeship toàn qu?c ( 3 - 5 ngày) Hà n?i: trong ngày. B?n vui lòng ??t hàng qua zalo: 0985.911.416, ho?c inbox fanpage

Rating: Ch?a có ?ánh giá
Giá :
Giá khuy?n mãi: 439.000?

G?i câu h?i v? s?n ph?m

Description
X??NG TRANH XFRAMES - TRANH IN CANVAS - T?O ?I?M NH?N CHO KHÔNG GIAN NHÀ B?N
- Kích th??c tranh: 40x60x3cm
- X??ng nh?n in kích th??c theo yêu c?u
- Có th? thu v? các kích th??c riêng theo yêu c?u c?a b?n
- V?t li?u in: Canvas - V?t li?u chuyên ?? v? tranh c?a các h?a s?, in trên ch?t li?u canvas cho b?n in s?ng ??ng, s?c nét. D? dàng lau, v? sinh b?
m?t b?ng n??c, kh?m ?m.
M?c eco thân thi?n v?i môi tr??ng cho ?? b?n ?áng kinh ng?c. X??ng ??m b?o 5 n?m không phai.
-KHUNG: L?p khung composite 2 màu ?en ho?c tr?ng -D? dàng l?p ??t v?i ?inh, vít và con n? th?ng b?ng ?i kèm
??C BI?T: Tranh b?i lên t?m ch?ng ?m, ko cong vênh, ph?p phùng nh? tranh c?ng lên khung g?. Tranh ?ã l?ng khung composite ch?ng x??c.
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Tranhdep nh?n cung c?p tranh in canvas cho homestay, nhà hàng, khách s?n...s? l??ng l?n, th?i gian giao hàng nhanh, ?úng h?n, uy tín.
- Công xu?t in và s?n xu?t: 5000tranh/tháng Ngoài ra shop còn nh?n in trên các v?t li?u: ?nh l?a pp, nhôm, mica N?u b?n có b?t c? câu h?i hay
yêu c?u nào ??ng ng?i inbox, shop luôn s?n sàng tr? l?i câu h?i c?a b?n.
Xu?t s?: Shinstyle tr?c ti?p in và hoàn thi?n
?? ??i tr? hàng nhanh nh?t : B?T KÌ S?N PH?M nào b? gãy v? khung DÙ LÀ L?I C?A HÃNG V?N CHUY?N, shop s? ??n m?i MI?N PHÍ VÀ GIAO
L?I T?N NHÀ CHO KHÁCH HÀNG
#tranhtreotuong #tranhtrangtri #botranhtrangtri #tranhghep #botranhghep #scandinavian #tranhbohiendai #tranhdep #tranhcanvas

Nh?n xét
Ch?a có nh?n xét cho s?n ph?m này.
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