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Sàn gỗ ốp lát Ruby Floor 02

Thương hiệu: Jotun |  Tình trạng: Còn hàng

950,000đ 1,250,000đ (-24%)

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi sự hợp tác khoa học giữa tập đoàn hóa chất của Mỹ
với công ty cổ phần sơn JOTUN Việt Nam. Với định hướng phát triển nhiệt đới hóa toàn diện
sơn và vật liệu chống thấm cho phù hợp với khí hậu việt nam.

Xem thêm

 Gọi ngay 1234567890 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng

Số lượng:  THÊM VÀO GIỎ HÀNG1 


  

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi sự hợp tác khoa học giữa tập đoàn hóa chất của Mỹ với công ty cổ phần sơn JOTUN Việt Nam. Với định hướng phát triển nhiệt đới hóa toàn diện
sơn và vật liệu chống thấm cho phù hợp với khí hậu việt nam. Công ty cổ phần Sơn JOTUN Việt Nam chuyên nghiên cứu sản xuất ,kinh doanh phân phối các sản phẩm sơn nước trang trí
ngoài trời, trong nhà, sơn bảo vệ chống thấm sàn, tường, sơn lót,... trên thị trường Hà Nội và các tỉnh thành toàn quốc trong nhiều năm nay.

Mô tả sản phẩm Tab tùy chỉnh Đánh giá

Sản phẩm cùng loại

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BICOMEX

Trụ sở chính: Tầng 6 Ladeco, 266 Đội Cấn, Hà Nội

1234567890

hoatranblog@gmail.com
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Kết nối với chúng tôi

Chấp nhận thanh toán
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Gạch men Trường Sơn

    

150,000đ  

Sàn gỗ ốp lát Ruby Floor 02

    

950,000đ  1,250,000đ

Gạch men Viglacera

    

250,000đ  

Sơn nước Dulux Stain Block

    

1,250,000đ  1,500,000đ
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