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Nowoczesne meble wypoczynkowe skĂłrzane i tapicerowane tkanin

Cena:
1,00

 pln

Meble wypoczynkowe w najlepszym stylu: wygodne, funkcjonalne i o ciekawym designie. Pracownia

tapicerska TC Tomasz Cembolista z Dobrodzienia oferuje PaĹ�stwu nowoczesne meble do salonu,

naroĹźniki, sofy, fotele, pufy. Ekskluzywne zestawy wypoczynkowe tapicerowane tkaninÄ�  oraz

wypoczynki skĂłrzane. To wszystko w atrakcyjnych cenach. Marka TC MEBLE to jakoĹ�Ä�

ekskluzywnych mebli markowych za cenÄ� przystÄ�pnÄ� dla kaĹźdego klienta. Nowoczesny design

naszych wyrobĂłw doceniajÄ� nie tylko klienci krajowi ale takĹźe duĹźe grono klientĂłw z zagranicy.

Motto firmy Quality & Comfort na co dzieĹ� przekĹ�adamy na najwyĹźszÄ� jakoĹ�Ä� naszych

wyrobĂłw, ktĂłre oddajemy Wam do uĹźytku. Mebli nie kupuje siÄ� codziennie, dlatego warto

zainwestowaÄ� w sprawdzone produkty uznanej na rynku marki jakÄ� jest TC. Meble produkowane

przez TC posiadajÄ� wiele funkcji zwiÄ�kszajÄ�cych ich praktyczne zastosowanie. MogÄ�

posiadaÄ� funkcjÄ� spania, rozkĹ�adania, wysuwane podnĂłĹźki, regulowanych zagĹ�ĂłwkĂłw,

podĹ�wietlenie, bujania fotela czy obracania. Firma produkuje takĹźe meble pokojowe, a wĹ�rĂłd

nich stoĹ�y, krzesĹ�a, regaĹ�y, komody, Ĺ�awy, szafy, stoliki. Oferujemy bogatÄ� paletÄ�

rozwiÄ�zaĹ� dostosowanych do indywidualnych rozwiÄ�zaĹ�. Zapewniamy peĹ�nÄ� gamÄ�

kolorystycznÄ�, wielofunkcyjnoĹ�Ä� naszych produktĂłw, transport oraz serwis gwarancyjny. 

Szeroki wybĂłr elementĂłw pozwala na duĹźÄ� swobodÄ� aranĹźacyjnÄ� i uĹźytkowÄ�.

Produkowane w TC zestawy wypoczynkowe idealnie pasujÄ� do mieszkaĹ� nowoczesnych oraz tych

urzÄ�dzonych klasycznie. komplety wypoczynkowe Na stronie internetowej TC znajdÄ� PaĹ�stwo

zdjÄ�cia produktĂłw w rĂłĹźnych konfiguracjach, rodzajach obiÄ� i kolorach. Prezentujemy takĹźe

szkice wymiarowe naszych mebli. Produkujemy meble wypoczynkowe, gotowe zestawy wg wĹ�asnych

wzorĂłw, a takĹźe dostosowujemy nasze wyroby specjalnych wymagaĹ� klienta. KaĹźdy mebel

moĹźna zaaranĹźowaÄ� na wiele sposobĂłw, zachÄ�camy do wprowadzania zmian, aby stworzyli

PaĹ�stwo unikalne meble wg wĹ�asnego pomysĹ�u. Firma TC Meble Tomasz Cembolista jest

producentem i dystrybutorem mebli nowoczesnych, do salonu i pokojowych. Meble oferowane przez

TC kupisz w salonach meblowych na terenie Opolszczyzny i Dolnego Ĺ�lÄ�ska. Dostarczamy takĹźe

meble do Niemiec oraz Holandii. OdwiedĹş jeden z naszych salonĂłw meblowych - DobrodzieĹ� lub

WrocĹ�aw, wybierz meble dla siebie, dowieziemy je wĹ�asnym transportem we wskazane miejsce.   

Dane:

Tomasz Cembolista

email: tcmeblepl@gmail.com

Strona www: http://www.tcmeble.pl

telefon: 666 191 004

Miejscowość: DobrodzieĹ�

ulica: Lubliniecka 118

Region: CaĹ�a Polska
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