Møbelpakke 3

Grevleløkka

MØBELPAKKE fra peneromshop.no
Vi har satt sammen en møbelpakke som skaper en helhetlig og lun atmosfære til ditt nye hjem. Møbelpakkene er lagt opp slik at man kan velge mellom flere flotte varianter av møblene i lekre farger og
fine stoff. Om det er behov for supplering utover det som er inkludert i pakken så har vi godt utvalg av
f.eks. belysning, nattbord, sengegavler, bokhyller, konsollbord, skjenker og tekstiler. Alle våre klassiske
møbler står lekkert sammen og hjelper deg med å skape et hjem med en tidløse stil og god flyt i boligen slik at det alltid er hyggelig å komme hjem!

2 stk. valgfri 3-seter sofa f.eks. en av disse to typene.

Valgfritt salongbord, f.eks. et av disse i finert eik; bord med kjekk hylle
under eller rektangulært bord med praktisk skuff til fjernkontroller etc.

2 valgfrie hvilestoler f.eks. en av disse to typene.

8 spisestuestoler hvorav 2 stk. m/armlener og 6 u/armlener. Alle stoler i
valgfritt stoff og farge.

Møbelpakke
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Vi tilbyr 15 % rabatt på alt av
møbler/interiør/belysning/tekstiler
fra vårt sortiment som supplering
ved bestilling av møbelpakke.

Til en verdi av kr 200 000
gir fritt valg av følgende møbler:
• 2 stk. valgfri 3-seter sofa, lin eller velur.
• 2 hvilestoler, valgfritt alle typer f.eks. Kingston 		
eller Key West som avbildet.
• 1 spisebord i finert eik, rundt Ø125/Ø135 eller 		
rektangulært 220 cm. Begge med ileggsplater.
• 1 salongbord, valgfritt alle typer.
• 6 spisestuestoler uten armlener, og 2 spisestuestoler med armlener, lin eller velur.
.• 2 tepper, sisal eller tuftet 2x3 meter, valgfri farge.
• 1 vitrineskap, bredde 90 eller 95 cm.
• 8 forede gardinerlengder, 130x240.
• 1 valgfritt konsollbord 160 cm med tett vegg, eller 		
åpen bakvegg og hylle.
• 2 stk. x-krakker i valgfritt stoff og farge
• 2 gulvlamper + 1 taklampe + 2 bordlamper.
Lampene er av valgfri type av Aruba eller
Palm Springs. Valgfri størrelse og farge på skjerm.
• 1 sengegavl i valgfritt stoff/farge i lin eller velur, 		
bredde fra 150–200 cm.
• 2 nattbord, f.eks det som er avbildet under, med 		
praktisk skuff.

Konsollbord i finert eik 160 cm.

2 stk. x-krakker.

To tepper 2x3 meter, sisal eller tuftet, valgfri farge.

8 stk. forede hotellgardiner med
240 cm lengde. Gardinene kan
velges i samme stoff og farge
som møblene slik at man får
en fin flyt i boligen. Vi har også
pynteputer og sengetepper
i samme farge/stoff som
møbler/gardiner.

Våre møbelpakker setter trivselen i fokus og
skaper lune rammer det er godt å komme hjem til.

2 stk. nattbord

Sengegavl i valgfritt stoff og farge i br. 150–200 cm.

Sofaer, hvilestoler og spisestuestoler kan velges
med velur eller linstoff i fra fem til ni ulike farger.

Valgfritt rundt spisebord i finert eik, Ø125/Ø135 m/2 plater à 60 cm slik
at total lengde blir 245/255 cm. Eller valgfritt rektangulært spisebord med
lengde 220 cm + 2x40 cm ileggsplater, slik at bordet kan bli totalt 300 cm.

2 bordlamper med
linskjerm. Lampeskjermer fås i valgfri
farge; sort, hvit eller
sand.
Vitrineskap med hel eller delt dør, f.eks. et av disse.

2 stk. gulvlamper. Sort fot og linskjerm.
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Taklampe med linskjerm.
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