BIG 4208S óriás falióra - ezüst
ezüst - 9 990 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 és akár
egyedi elképzelésed alapján is felrakhatod melyhez segítségül mindent megtalálsz a dobozban:

-

óraszerkezet
12 db órajelzés
mutatók
felrakáshoz szükséges segédlet, amivel pontosan be lehet mérni a számokat

Felszerelési útmutató:

1.
A doboz kinyitása után óvatosan vegyük ki a szerkezetet a mutatókkal együtt
2.
A szivacsból könnyedén kiszedhetőek az óraszámok.
3.
Az óraszerkezetet helyezzük el a falon egy szöggel vagy csavarral
4.
A dobozban található segédlettel, az óra szerkezetéhez igazítva bejelöljük a számok
helyét.
5.
Természetesen, mivel kreatív óráról beszélünk, így a helyüket magunk is kiválaszthatjuk.
6.
Ragasszuk a falra a számokat, vonalakat.
Szükséges falfelület mérete:
min. 100 x 100 cm
Óra mérete:
átmérő: 30 cm

Anyaga: tükröződő felületű acrylglas lézer vágással, 1 cm vastag fekete távtartón.

KREATÍV DESIGN FALIÓRA

1.oldal

BIG 4324ST 100 cm óriás falióra - fehér
fehér - 9 990 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 és akár
egyedi elképzelésed alapján is felrakhatod melyhez segítségül mindent megtalálsz a dobozban:

-

óraszerkezet
12 db órajelzés
mutatók
felrakáshoz szükséges segédlet, amivel pontosan be lehet mérni a számokat

Felszerelési útmutató:

1.
A doboz kinyitása után óvatosan vegyük ki a szerkezetet a mutatókkal együtt
2.
A szivacsból könnyedén kiszedhetőek az óraszámok.
3.
Az óraszerkezetet helyezzük el a falon egy szöggel vagy csavarral
4.
A dobozban található segédlettel, az óra szerkezetéhez igazítva bejelöljük a számok
helyét.
5.
Természetesen, mivel kreatív óráról beszélünk, így a helyüket magunk is kiválaszthatjuk.
6.
Ragasszuk a falra a számokat, vonalakat.
Szükséges falfelület mérete:
min. 100 x 100 cm
Óra mérete:
átmérő: 30 cm

Anyaga: tükröződő felületű acrylglas lézer vágással, 1 cm vastag fekete távtartón.

KREATÍV DESIGN FALIÓRA

2.oldal

Large 210B Falióra 80 cm - fekete
fekete - 7 990 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 és akár
egyedi elképzelésed alapján is felrakhatod melyhez segítségül mindent megtalálsz a dobozban:

-

óraszerkezet
12 db órajelzés
mutatók
felrakáshoz szükséges segédlet, amivel pontosan be lehet mérni a számokat

Felszerelési útmutató:

1.
A doboz kinyitása után óvatosan vegyük ki a szerkezetet a mutatókkal együtt
2.
A szivacsból könnyedén kiszedhetőek az óraszámok.
3.
Az óraszerkezetet helyezzük el a falon egy szöggel vagy csavarral
4.
A dobozban található segédlettel, az óra szerkezetéhez igazítva bejelöljük a számok
helyét.
5.
Természetesen, mivel kreatív óráról beszélünk, így a helyüket magunk is kiválaszthatjuk.
6.
Ragasszuk a falra a számokat, vonalakat.
Szükséges falfelület mérete:
min. 80 x 80 cm
Óra mérete:
átmérő:

Anyaga: tükröződő felületű acrylglas lézer vágással, 1 cm vastag fekete távtartón.

KREATÍV DESIGN FALIÓRA

3.oldal

BIG 4203G óriás falióra 100 cm- arany
arany - 9 990 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 és akár
egyedi elképzelésed alapján is felrakhatod melyhez segítségül mindent megtalálsz a dobozban:

-

óraszerkezet
12 db órajelzés
mutatók
felrakáshoz szükséges segédlet, amivel pontosan be lehet mérni a számokat

Felszerelési útmutató:

1.
A doboz kinyitása után óvatosan vegyük ki a szerkezetet a mutatókkal együtt
2.
A szivacsból könnyedén kiszedhetőek az óraszámok.
3.
Az óraszerkezetet helyezzük el a falon egy szöggel vagy csavarral
4.
A dobozban található segédlettel, az óra szerkezetéhez igazítva bejelöljük a számok
helyét.
5.
Természetesen, mivel kreatív óráról beszélünk, így a helyüket magunk is kiválaszthatjuk.
6.
Ragasszuk a falra a számokat, vonalakat.
Szükséges falfelület mérete:
min. 100 x 100 cm
Óra mérete:
átmérő: 30 cm

Anyaga: tükröződő felületű acrylglas lézer vágással, 1 cm vastag fekete távtartón.

KREATÍV DESIGN FALIÓRA

4.oldal

Large 310G 80 cm- es Falióra - arany
arany - 7 990 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 és akár
egyedi elképzelésed alapján is felrakhatod melyhez segítségül mindent megtalálsz a dobozban:

-

óraszerkezet
12 db órajelzés
mutatók
felrakáshoz szükséges segédlet, amivel pontosan be lehet mérni a számokat

Felszerelési útmutató:

1.
A doboz kinyitása után óvatosan vegyük ki a szerkezetet a mutatókkal együtt
2.
A szivacsból könnyedén kiszedhetőek az óraszámok.
3.
Az óraszerkezetet helyezzük el a falon egy szöggel vagy csavarral
4.
A dobozban található segédlettel, az óra szerkezetéhez igazítva bejelöljük a számok
helyét.
5.
Természetesen, mivel kreatív óráról beszélünk, így a helyüket magunk is kiválaszthatjuk.
6.
Ragasszuk a falra a számokat, vonalakat.
Szükséges falfelület mérete:
min. 80 x 80 cm
Óra mérete:
átmérő:

Anyaga: tükröződő felületű acrylglas lézer vágással, 1 cm vastag fekete távtartón.

KREATÍV DESIGN FALIÓRA

5.oldal

7314 - Falióra fotókerettel
színes - 5 990 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.

Anyaga: festett MDF
Min. szükséges falfelület: 40 x 31 cm

Kiváló lakásdekoráció és ajándék!

KREATÍV DESIGN FALIÓRA

6.oldal

BY- 842 falmatrica órával
piros - 3 990 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.

Választható színek:
- piros

Szükséges falfelület mérete:
min. 63,6 x 47.6 cm

Kíváló lakásdekoráció és ajándék!

KREATÍV DESIGN FALIÓRA

7.oldal

