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Trang chủ / Sản phẩm / Sofa da mã NTX1824

    

Chia sẻ:       

Sofa da mã NTX1824
Nhà sản xuất: Hugo | Tình trạng: Còn hàng

39,000,000đ 55,000,000đ (Chưa bao gồm VAT)

Thông tin sản phẩm:
Mặt bàn: 1600 x 815 x 30mm (2,300,000đ)

Sofa Da MLEH-740L: 2700 x 780 x 1530 mm (68,000,00đ)

Bình hoa: (300,000đ)

- 1 + Thêm vào giỏ hàng

  

Sofa bán sẵn mã NTX1817

Bộ ghế sofa có vai trò vô cùng quan trọng trong phòng khách hiện nay. Bởi nó là món đồ nội thất chính trong phòng khách,
chiếm nhiều diện tích bày trí trong phòng.
Sofa bán sẵn mã NTX1817 làm nên không gian tiện nghi hơn
Nếu quý vị chưa tìm thấy bộ bàn ghế sofa da ưng ý cho phòng khách của mình thì nên tham khảo ngay sofa bán sẵn mã
NTX1817 mới của Nội Thất Xinh.
Khung xương sản xuất từ gỗ Sồi tự nhiên
Kích thước: 2800*1800*1000 mm
Thiết kế kiểu dáng sang trọng

Bộ ghế sofa góc đẹp thiết kế kiểu dáng tối giản phù hợp với tiêu chí thiết kế không gian nội thất theo phong cách hiện đại. Bên
cạnh đó, bộ ghế sofa có thiết kế tựa gật gù có thể điều chỉnh 3 nấc có độ cao khác nhau giúp quý vị thư giãn thoải mái hơn.

Phần tựa lưng thiết kế tạo điểm kết hợp với thiết kế độn phồng giúp nâng đỡ phần lưng hiệu quả khi ngồi ghế. Với gam màu
trung tính, quý vị nên kết hợp mẫu ghế này với thảm trải sàn màu sắc nổi bật để tạo điểm nhấn cho phòng khách.
Ưu điểm của bộ ghế sofa góc đẹp
Thiết kế kiểu dáng sang trọng, trẻ trung và hiện đại
Gam màu nhẹ nhàng, trung tính dễ phối hợp trong không gian
Mang tới không gian thư giãn tuyệt vời trong phòng khách
Quý khách có thể đặt sản phẩm theo màu sắc, chất liệu và kích thước phù hợp

MÔ TẢ TAB TÙY CHỈNH ĐÁNH GIÁ

Sofa bộ Hugo 8979

40,000,000đ

Sofa da mã NTX1824

39,000,000đ
55,000,000đ

Bộ Sofa Da Nỉ 9230S

40,000,000đ

Bộ Sofa Da Nỉ 9230

48,000,000đ
56,000,000đ

Đôn Sofa Phòng khách
da thật 9029

55,000,000đ
59,000,000đ

Sofa Giường 215 - 10

39,000,000đ
55,000,000đ

Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trên 800.000đ

Đổi trả nhanh chóng
Đổi trả trong vòng 14 ngày

Hình thức thanh toán
Thanh toán khi nhận hàng

Đặt mua hàng online
Gọi ngay 1234567890

CÓ THỂ BẠN THÍCH

XEM THÊM

Hệ thống siêu thị nội thất

Sunmax Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: 143 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội

Hotline: 01659329688

Sunmax Đội Cấn

Địa chỉ: 280 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội

Hotline: 0968686868

Sunmax Thái Hà

Địa chỉ: 90 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội

Hotline: 0123456789

Phòng khách

Phòng bếp

Phòng làm việc

Chăn ga đệm

Ngoại thất

Đồ trang trí

Chính sách Chấp nhận thanh toán

Hotline tư vấn trực tiếp

1234567890
( Phục vụ 24/24, cả thứ 7 & CN )

Facebook fanpage

Be the first of your friends to like this

Giao Diện Blog

Giao Diện BlogGiao Diện Blog
6.3K likes6.3K likesLike Page
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39,000,000đ  55,000,000đ -29%

    

Bộ Sofa Da Nỉ 9230S

40,000,000đ
    

Bộ Sofa Da Nỉ 9230

48,000,000đ  56,000,000đ -14%
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