
 

 מערכת מזנון ושולחן דגם מארס

 .מערכת סלונית מדהימה מעוצבת עד הפרטים הקטנים ביותר בגימור מיוחד בשילוב פורניר אלון מבוקע וצביעה אפוקסית

 .מוצר ברמות גימור ועשייה גבוהים במראה נקי ויוקרתי

 .ברמה גבוהה  דגם מארס היא מערכת כוללת של מזנון ושולחן בגימור לכה מט וצביעה אפוקסית
 .כל פריט במערכת עוצב תוך מתן דגש על הקו המייחד את מוצרי דיוואני הגימור הוא חלק לחלוטין

חמש מגרות גדולות ומרווחות בתוספת  ניתנה מחשבה על מנת ששטחי האכסון של המזנון יהיו גדולים מספיק לנוחיותכם כמו כן המזנון בעל 
 .עבור מוצרי החשמל שלכםנפתחת בעלת חלונית זכוכית ” קלאפה“

 .השולחן אף הוא בעל חלק עליון הנמצא על מסילות על מנת שתוכלו להשתמש בכול הנפח של השולחן

 .נדגיש שהרכבת המגרות נעשית לאחר הצביעה כך שאיכות המוצר היא גבוהה ביותר

 .דואגת לעיצוב המערכת כך ששטח האכסון בו יהיה מרבי יחד עם פונקציונאליות מרבית ונוחות שימוש אופטימאלי Vitorio Divani חברת

 .הוזה גם מקור היופי שלו אלו אינם נחשבים לפגמים בסוג העץ הז” סדקים ועיניים“אלון מבוקע הוא עץ עתיר 

 :צבעים
 .מ”ס 04גובה:  מ ”ס 04. מטר עומק: 2מזנון מידה כללית: 
 .מ”ס 83גובה:  מ ”ס 04עומק:  024שולחן מידה כללית:

 ט.ל.ח.
  במידות. 2%תיתכן סטייה של *

  ישירות למוביל. ,לקומה₪  04בהעמסה ידנית תהיה תוספת של  8מעל קומה *

  פירוק והרכבה החיוב יחול על הלקוח.בכל מקרה של צורך בשרותי מנוף חיצוניים או *
 ימי עבודה, מועדי האספקה מותנים בכך שהמוצר במלאי . 20*את המוצר ניתן לספק עד 

 *דיוואני לא תהיה אחראית לאיחור או עיכוב באספקה או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון או אירועים שאינם בשליטתה.
 הלקוח כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח, וכן הוצאות המשלוח בפועל.*יובהר כי דמי ההובלה בהם מחויב 

*הובלות מעבר לנתיבות באר שבע שדרות וללהבים דרומה ומערבה }עוטף עזה עד מעברי הגבול{ ומעבר לקו הירוק, לעפולה מזרחה ועד 
 ישירות לספק.₪  011ת של יום ותוספ 00לחיפה צפונה ייתכן עיכוב באספקה של עד 

  .₪ 201אילת תהיה תוספת של \לאזור מצפה רמון*

  .הובלות לאזור ירושלים יתכן עיכוב באספקה של כשבוע מעבר לזמן האספקה הנקוב*

 ימי עבודה מיום קבלת האישור מהספק לאיסוף, במקרים חריגים יש לפנות ישירות לספק. 20איסוף עצמי: עד *
 

  .לנזקים כתוצאה מהובלה עצמית ו/או התקנה עצמית ו/או טיפול אחר במוצר החברה אינה אחראית
 .כתב האחריות אינו תקף במקרה של חבלות ו/או מכות ו/או שריטות או נזק אחר אשר עשוי להיגרם במהלך הובלה עצמית ו/או התקנה עצמית

 

http://www.vdivani.co.il/category/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
http://www.vdivani.co.il/category/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94


 


