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 (11506MW80110ی )شناسه محصول: چوب یِقد ۀنیآ
کند. یم لیشما تبد دمانیکه نصب شود، آنجا را به کانون توجه چ یطیهاوس در هر مح گلدنی چوب ی  قد ۀنیآ

، پس با یک انتخاب هوشمندانه محیط منزل ستا شما یزندگ یفضا رییتغ یبرا دهیا کیگلدن هاوس، انتخاب 

تواند به خوبی متر است که میسانتی 80در  110 هاوس گلدنی چوب ی  قد ۀنیآخود را زیباتر از گذشته کنید. ابعاد 

ای زیبا به پذیرایی یا اتاق خواب شما بدهد. جنس بدنۀ این آینه از ام دی فضای دیوار شما را پوشش دهد و جلوه

های بسیار ت که در مقابل رطوبت مقاومت باالیی دارد. آینۀ موجود در این محصول نیز از جنس آینهاف مرغوب اس

نواز چشمان شما خواهد بود. رنگ سفید به ترین تغییر ظاهری چشمبا کیفیت است که سالیان سال بدون کوچک

 دهد.لوۀ این آینه میکار رفته در آن ساخت کشور آلمان است و همین مسئله کیفیت دوچندانی را به ج

 

های تند است تا بتواند هر چه بیشتر و پیشنهاد ما برای استفاده از این آینۀ سفید و زیبا، برای دیوارهایی با رنگ

توان از این آینه در چنین میبهتر خود را به معرض نمایش بگذارد و از زیبایی آن بهرۀ بیشتری ببرید. هم

 ای را به آن مکان بدهید. ه کنید و با سایر لوازم خانگی سفید خود هارمونی ویژهدکوراسیون پذیرایی خود استفاد

رنگ سفید این محصول این حسن را دارد که با تمامی لوازم رنگی و حتی سیاه و سفید قابل س ت شدن است و 

گشای تواند گرهمیبرای کسانی که وسواس خاصی در هارمونی پذیرایی یا اتاق خواب خود دارند، این محصول 

 توانند سلیقۀ خود را تامین کنند.کارشان باشد و به وسیلۀ آن می
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الزم به ذکر است که کیفیت باالی این محصول هم از نظر نوع آینه و هم از نظر چوب به کار رفته از بُعد رنگ و 

توان به طرح آن اشاره کرد کند. از نقاط مثبت و قابل توجه این آینه میمقاومت ارزش خرید آن را دوچندان می

 که سالیان سال مدرن و نو خواهد ماند و هرگز رنگ و بوی قدیمی بودن را به خود نخواهد گرفت. 

ای زیبا به پذیرایی یا اتاق خود توانید با یک خرید درست هم هارمونی منزل خود را حفظ کنید، هم جلوهشما می

های زیبایی را با آن به یادگار بگیرید و زیبا بهره ببرید و هم عکسدهید، هم سالیان سال از یک آینۀ باکیفیت و 

 در آلبوم خانوادگی خود جای دهید. 

 محصول تیفیک
 یاتمام بدنهسپس شود. یانجام م و با دقت باال خودکار دستگاه و به صورتقطعات با  دیمراحل برش و تول یتمام

. توجه داشته باشید که برای افزایش کیفیت این محصوالت از رنگ آلمانی شودیرنگ م ،شودیها کار مآن یکه رو

 شود. برای رنگ کردن محصوالت استفاده می

 رادیا این کند. اگریم یبانیکارخانه از آن پشت ،باشد محصوالت وجود داشتهدر  یرادیچنانچه اشایان ذکر است، 

ی اگر از طرف گیرنده ایرادی پیدا شود، با دریافت هزینۀ شود، ول، محصول مرجوع میکارخانه باشدمبدا یعنی از 

  شود.شود و پس از بازسازی مجدداً برای مشتری ارسال میتعمیر محصول به کارخانه عودت داده می

از  لیزمان تحو دراید، حتماً های معتبر خریداری کردهتوجه داشته باشید که اگر محصوالت ما را از فروشگاه

 یداریخر تیاز سا را محصول اگرولی نداشته باشد.  یرادیکه ا کنیدچک  را محصول بخواهید تامغازه  ۀفروشند

کنید و در صورت مشاهدۀ ایراد در محصول آن را مرجوع چک  را محصول از پست حتماً لیزمان تحو اید، درکرده

 کنید.

 محصول ی و ضمانتبانیپشت
 ۀ تعمیر و ارسال،نیهز پرداخت با توانیدغیره میو  نهیآ ،ساعت محصوالت مانند از قسمتصورت شکستن هر  در

 هایساعت چنین موتورارسال کنید تا در آنجا تعمیر و مجدداً برای شما ارسال شود. هممحصول را به کارخانه 

 شود.انجام می برای شما گانیرا است که این کار به صورت ضیتعو یسه سال گارانت دارای هاوس گلدنی وارید

 بندیبسته
که در  رندیگیقرار م یچوب یهایبنددر بسته مترییسانت 90  بیش ازبزرگ  محصوالت  تمامشایان ذکر است که 

قرار  متریسانت کیامت خبا ض نئوپان یرو گیر است ودارای ضربه هایبندبستهتمام . دچار شکستگی نشوندارسال 

 .شوندیم چیو پ رندیگیم
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برای جلوگیری از  و شودیم یبندمحکم بسته مترییلیم 5در کارتن  مترییسانت 45 محصوالتچنین هم

 صفحهتوانید به این بندی می. برای کسب اطالعات بیشتر از نحوۀ بستهردیگیقرار م ریگهبضرآن اطراف آسیب 

 مراجعه کنید.

https://golden-house.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3/
https://golden-house.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3/

