
Verstelbare Design Kookboekstandaard van echt Bamboo

Deze design boekenplank is van echt bamboo!

 Deze standaard op voet is robuust en stabiel (slipt niet).

 Deze boeken open houder is opvouwbaar en draagbaar.

 Deze kookboekstandaard is verstelbaar en houdt uw kookboek onder 5 verschillende hoeken.

 Deze houten boekenstandaard is lekker compact,

 Een boekenhouder hoef je niet zelf te maken, deze is kant- en klaar.

 Op deze boekensteun, plaats je je receptenboek, kookboek of tablet.

 Handig als koffietafelboek staandaard.

Specificaties
Hieronder leest u de specificaties de boekenplank. Afwijkingen kunnen voorkomen als gevolg van 
handmatige metingen of de wijze waarop verschillende monitoren kleuren weergeven. 

Kleur Houtkleurig
Afmetingen 34cm x 24cm
Verstelbaar Ja, in vijf standen en volledig opvouwbaar
Materiaal Bamboe
Vorm Rechthoekig

Toepassing
+ Op het aanrecht, bij het koken om uw receptenboek open te houden.
+ Op de koffietafel voor het lezen van uw boek.
+ Voor het openhouden van uw roman bij het lezen in bed.

Plus- en minpunten
 Ergonomisch en verstelbaar om zoveel mogelijk nek- en rugklachten te voorkomen.
 Een ruimtebespaarder op kantoor, in de keuken of op de koffietafel.
 Glijdt niet gemakkelijk weg op natte ondergrond.
 Houdt dikke boeken gemakkelijk open.



 Geschikt voor boeken, kranten en tablets.
 Heeft geen afstandsbediening voor automatisch bladeren.

Garanties
+ Binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
+ Uw aankopen en betalingen terugzien in uw persoonlijke account.
+ Veilig betalen via uw bank met iDeal.
+ Onze klantenservice staat voor al uw vragen klaar.

Bijzonderheden
Houd alstublieft rekening met een levertijd van 3 tot 5 weken in verband met de actie.
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