Tranh trang trí quán cafe : B? 6 KHUNG KÈM TRANH S?C MÀU NHI?T ??I

B? 6 KHUNG KÈM TRANH S?C MÀU NHI?T ??I

Gi?i pháp trang trí hoàn h?o cho b?c t??ng tr?ng. Phong cách hi?n ??i, B? 6 tranh ?ã l?ng khung kèm set ?inh 3 chân

Rating: Ch?a có ?ánh giá
Giá :
Giá khuy?n mãi: 165.000?

G?i câu h?i v? s?n ph?m

Description
B? khung ?nh treo tr??ng - Trang trí - Mã M68 - OHI
?? G?m : 2c khung c? 21x30 ( ho?c 20x30 ) , 4c khung c? 13x18 ( kích c? này là kích c? lòng ?nh + vi?n khung là 2cm/1 c?nh) + khung còn kèm ?nh in hình lá y h?t hình
?? Khung móc treo
??C BI?T :
?? SHOP FREE ?NH CH? ?? HÌNH LÁ Y H?T HÌNH
?? SHOP FREE SHIP TOÀN QU?C ( T?i ?a:1-3 NGÀY- HÀ N?I: 3H làm vi?c)
?? FREE T?NG ?INH 3 CHÂN KHÔNG C?N KHOAN T??NG

Màu khung : ?en, tr?ng Ch?t Li?u: nh?a composit trông r?t sang tr?ng, ch?ng m?i m?t, n?i b?t bìa sau khung là bìa ch?ng m?c.
??c bi?t ch?t li?u composite c?a lo?i khung m?u này c?a shop ru?t r?t ??c , ch?c ch?n , không b? ru?t r?ng giòn d? gãy nh? hàng ch?t l??ng th?p .
Xu?t x?: Vi?t Nam - Shinstyle t? s?n xu?t và hoàn thi?n
Công su?t x??ng: 5000 b?/tháng Khách l?y buôn ho?c mu?n tham kh?o ch?t li?u vui lòng liên h? tr?c ti?p ch? x??ng in: 0985.911.416
?? Giá luôn t?t nh?t
?? Ch?t l??ng luôn t?t nh?t
?? ??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

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