Vászonkép Faliórával h001
normál - 7 990 Ft
SWEEP - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

1.oldal

Vászonkép Faliórával h002
Normál óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

2.oldal

Vászonkép Faliórával h003
normál - 7 990 Ft
sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

3.oldal

Vászonkép Faliórával h004
h004 - 7 990 Ft
H004 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

4.oldal

Vászonkép Faliórával h005
h005 - 7 990 Ft
H005 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

5.oldal

Vászonkép Faliórával h006
h006 - 7 990 Ft
H006 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

6.oldal

Vászonkép Faliórával h007
h007 - 7 990 Ft
H007 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

7.oldal

Vászonkép Faliórával h010
h010 - 7 990 Ft
H010 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

8.oldal

Vászonkép Faliórával h011
h011 - 7 990 Ft
H011 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

9.oldal

Vászonkép Faliórával h012
Normál óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP (csendesjárású) óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

10.oldal

Vászonkép Faliórával h013
h013 - 7 990 Ft
H013 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 2 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 60x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

11.oldal

Vászonkép Faliórával h021
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP csendesjárású óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

12.oldal

Vászonkép Faliórával h022
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 7 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

13.oldal

Vászonkép Faliórával h023
h023 - 7 990 Ft
H023 sweep - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

14.oldal

Vászonkép Faliórával h025
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

15.oldal

Vászonkép Faliórával h026
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

16.oldal

Vászonkép Faliórával h027
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

17.oldal

Vászonkép Faliórával h028
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

18.oldal

Vászonkép Faliórával h029
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

19.oldal

Vászonkép Faliórával h030
NORMÁL óraszerkezettel - 7 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 9 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

20.oldal

Vászonkép Faliórával h517
NORMÁL óraszerkezettel - 9 990 Ft
SWEEP Quartz óraszerkezettel - 11 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

21.oldal

Vászonkép Faliórával h518
NORMÁL óraszerkezettel - 9 990 Ft
SWEEP Quartz óraszerkezettel - 11 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

22.oldal

Vászonkép Faliórával h519
NORMÁL óraszerkezettel - 9 990 Ft
SWEEP Quartz óraszerkezettel - 11 990 Ft

BYHOME DIGITAL ART kollekció legújabb modellje , saját dizájn!
A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs igazán kész, mindig tudsz új színt és
új formákat vinni otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod fel nappalid,
hálószobád, de akár irodád is. A ByHome különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és bármilyen színösszeállításhoz
passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

23.oldal

Vászonkép faliórával H604
NORMÁL óraszerkezettel - 9 990 Ft
SWEEP óraszerkezettel - 11 990 Ft

A lakberendezés olyan mint a nagy műalkotás: soha nincs
igazán kész, mindig tudsz új színt és új formákat vinni
otthonodba. Most egy igazán exkluzív elemmel dobhatod
fel nappalid, hálószobád, de akár irodád is. A ByHome
különleges, prémium minőségű faliórái modern vagy
konzervatív stílusú berendezéshez egyaránt illenek, és
bármilyen színösszeállításhoz passzíthatod őket.
Varázsoljon otthona falára egy különleges 3 elemeből álló nyomtatott vászonképet faliórával!
Látványos lakásdekoráció azoknak, akiknek fontos a stílus és a design. Képeink egy teljesen új
irányzatot képviselnek, digitális nyomtatással készülnek képzőművészeti vászonra, UV állóak,
egyedi elképzelések alapján készülnek limitált szériában ,melyeket quartz falióra szerkezettel
egészítjük ki! A vásznakat fenyő vakráma keretre feszítjük és 2 cm-es keret vastagság még
fokozza a különleges hatást és egy csodálatos vizuális élménnyel ajándékozza meg otthonát.
Fantasztikusan élő színek, kiváló minőség!
Rendelhető NORMAL és SWEEP azaz csendes járású,ketyegés nélküli óraszerkezettel illetve
egyedi elképzelések alapján akár saját fotóval is!
Kiváló lakásdekoráció és ajándék!
Képrészletek 30x30cm, teljes méret 90x30cm

Gyerek vászonkép faliórával

2017. 04. 26.

24.oldal

