Philips InStyle
Painel em vidro

• Pedras naturais

InStyle
40733/87/16

Decore a sua casa com luz
Traga a cor da natureza para o espaço que habita com tons de pedras cinzentas e brancas
em painéis em vidro tranquilizantes. Introduza-os e retire-os, deslizando-os e sem precisar de
ferramentas. Obras de arte novas na parede? Mude também o estilo da sua suspensão.
Mude a sua iluminação, mude a decoração de sua casa
• Dê uma nova aparência à luz
• Mude a sua suspensão num instante
• Pedras naturais

407338716

Painel em vidro
Pedras naturais

Especificações
Design e acabamento
• Material: vidro
• Cor: cinzento

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Altura: 8,0 cm
Comprimento: 84,8 cm
Largura: 0,4 cm
Peso líquido: 1,35 kg

Destaques
Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Altura: 90,2 cm
Comprimento: 9,8 cm
Largura: 3,0 cm
Peso: 1,570 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Painel em vidro

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

•

Partes frontais em vidro de alta
qualidade

Há sempre um momento certo para alterar a
decoração de sua casa. Com este conjunto de partes
frontais em vidro, pode alterar facilmente a
aparência do seu candeeiro StyleTwist.

Mude facilmente o estilo

Mudar de estilo é simples: basta introduzir e retirar
os painéis deslizando-os na estrutura da suspensão
sem precisar de ferramentas. Transforme facilmente
o seu estilo num abrir e fechar de olhos.

Pedras naturais

Dê um toque de natureza à sua decoração interior
com este divertido design com padrão de pedras.
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