Bell MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
AS005
Tükör plexiglas - 11 990 Ft
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

1.oldal

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

2.oldal

Fiore MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
AS006
Fekete plexiglas - 11 900 Ft
Tükör plexiglas - 11 900 Ft

Az eredeti BYHOME DESIGN Modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5x8,5 cm
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Anyaga akrylglas ,vastagsága 2 mm. Mérete: 53 x40 cm

Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (2 év garancia ) !!! 1 db elemmel . !!!
Un. csendes járású óramű !
Szerelés: Az óra hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy szeggel a falra
rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a helyükre
téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található.
Az alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik
Az óra mutatókat a helyükre kell helyezni .
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Kérem, figyeljen arra :

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

3.oldal

Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

4.oldal

Flower MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
AS011
Tükör plexiglas - 11 990 Ft
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

5.oldal

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

6.oldal

Galaxy Black MODERN ACRYLGLAS
FALIÓRA AS009
Tükör plexiglas - 11 990 Ft
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

7.oldal

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

8.oldal

Quadrus MODERN ACRYLGLAS
FALIÓRA AS029
Tükör plexiglas - 11 990 Ft
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

9.oldal

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

10.oldal

Space MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
AS030
Tükör plexiglas - 11 990 Ft
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

11.oldal

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

12.oldal

SPHERE INVASION ACRYLGLAS
FALIÓRA AS004
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia )
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

13.oldal

helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

14.oldal

Splash MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
AS003
Tükör plexiglas - 11 990 Ft
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a

ACRYLGLAS FALIÓRÁK
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falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK
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STARLIGHT MODERN ACRYLGLAS
FALIÓRA AS001 ARANY
Arany plexiglas - 11 990 Ft

ÚJ!!!

ARANY SZÍNBEN!
MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia )
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,

ACRYLGLAS FALIÓRÁK
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figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül

RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK
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STARLIGHT MODERN ACRYLGLAS
FALIÓRA AS001 FEKETE
Fekete plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia )
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!

ACRYLGLAS FALIÓRÁK
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Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!
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STARLIGHT MODERN ACRYLGLAS
FALIÓRA AS001 TÜKÖR
Tükör plexiglas - 11 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia )
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .

ACRYLGLAS FALIÓRÁK

21.oldal

Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!
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Sun MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
AS035
Tükör plexiglas - 14 990 Ft
Fekete plexiglas - 14 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.
Anyaga : tükröződő és fekete Acrylglas lézer vágással
Méret karton csomagolásban : 20x20x6 cm.
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 8,5 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

ACRYLGLAS FALIÓRÁK
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Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!
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Amor Black ACRYLGLAS FALIÓRA
AS025
tükör - 16 990 Ft

MODERN ACRYLGLAS FALIÓRA
Az eredeti BYHOME DESIGN , modern faldekoráció, mely garantáltan magára vonja a
figyelmet! Az akril egy esztétikus műanyag alapú üveg megjelenésű anyag , amely azonban
50%-al könnyebb, de ugyan akkor 6-szor erősebb az üvegnél. A felülete kristálytiszta és
fényes, amely tökéletes fény visszaverődést tesz lehetővé. A fények visszatükröződésének az
eredményeként egy különleges csillogás alakul ki.

Nem kínai minőség!

Minden falióra AYPAS szerkezettel szerelve és 2 év garancia a szerkezetre!

Anyaga : fekete Acrylglas lézer vágással

Méret karton csomagolásban :32 x 32 x6 cm.

Min. falfelület nagysága: 75 x 95 cm
Alakzat részei:
Óra: óra főrész 13 cm átmérőjű
óramutató : 6,7 cm fém , percmutató :10 cm fém
másodperc mutató 9 cm fém
Óra szerkezet : AYPAS gyártmány (1 év garancia ) 1 db elemmel .
Un. csendes járású óramű !
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Felszerelés:
Minden szállított alkatrész egymástól függetlenül van csomagolva. A bemutatott fotók , minták,
figurákat és a számokat , ön az ízlésének megfelelően helyezheti el a falon .
Használja a mellékelt rajzot a z összeállításhoz ,de saját fantáziája alapján ettől el is térhet!
Az óra mutatókat a szerkezeten helyükre kell helyezni majd az óra szerkezetet tegyük fel a
falra a szerkezet hátulján egy akasztó található, mely segítségével az óra egy kicsi szeggel a
falra rögzíthető. A mutatók, azért hogy az szállítás során ne sérüljenek meg , nincsenek a
helyükre téve. A többi alkatrészen, két oldalon ragadó, erős ragasztó szalag található. Az
alakzatok felszerelése a falra való felragasztással történik

Kérem, figyeljen arra :
Minden alkatrészen átlátszó védőfólia található .Ezeket a felszerelés előtt el kel távolítani, mert
különben az akril-lap tükröződő hatása nem érvényesül
Választék:
Tükör plexiglas
Fekete plexiglas
RAKTÁRRÓL AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ!
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