Prémium Modern Falióra - 222
arany - 29 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 60 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

1.oldal

Prémium Modern Falióra - 333
fekete - 26 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 50 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

2.oldal

Prémium Modern Falióra - 444
fekete - 26 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 50 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

3.oldal

Prémium Modern Falióra - 666
fekete - 26 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 50 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

4.oldal

Prémium Modern Falióra - 777fa - 29 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 50 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

5.oldal

Prémium Modern Falióra - T8202BW
barna - 29 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Alapanyaga: fém (nem műanyag, nem műanyag hatású!)

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 60 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

6.oldal

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

7.oldal

Prémium Modern Falióra - T8207BS
fekete - ezüst - 29 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Alapanyaga: fém (nem műanyag, nem műanyag hatású!)

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 60 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

8.oldal

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

9.oldal

Prémium Modern Falióra -T8207G
arany - 25 990 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.
A termék igazi prémium minőségű termék.

Méretéből és karakteréből adódóan minden stílusú helységnek a dísze lesz, legyen akár egy
klasszikus vagy modern otthon, loft vagy skandináv stílus.

Mérete: 55 cm

Az óra 2 db AA elemmel működik ( az elem nem a csomag része)
Halk - csendes járású SWEEP óraszerkezettel működik.
Anyaga: fém

A terméken raktárról azonnal szállítjuk. nem kell hosszassan várnia átlagosan 2 munkanap
alatt megérkezik a csodás termék otthonába.

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

10.oldal

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

11.oldal

BY - 590 Kristálycsillag falióra ezüst - 19 990 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.

Kíváló lakásdekoráció és ajándék! 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.

- Kristály alakú
- Különböző méretű strasszkövekkel díszített
- moder óramutatók (óra, perc és másodperc)
- AA - ceruzaelemmel működik

Választható színek:
- ezüst

Óra mérete:
átmérő: 50 cm

Prémium design faliórák

2021. 11. 10.

12.oldal

