
100% MDF 
 
 
Se você não sabe o que é MDF, prepare-se para conhecer uma alternativa econômica , leve 
e versátil para a confecção de móveis. As placas de MDF tem uma maior flexibilidade e, 
sendo utilizada em móveis,  permite a criação de vários detalhes no acabamento final. O 
MDF também é fácil de limpar e tem boa durabilidade. 
Pensando nessas características, a BV Magazine trouxe a linha para cozinha em MDF da 
MM Móveis. São diversas peças avulsas para você montar a sua cozinha do seu jeito ou e 
ter  praticidade nas compras e ainda combos que a BV Magazine montou para te ajudar a ter 
a cozinha dos sonhos. A BV Magazine traz o conjunto de 5 nichos aéreos  com tampa para 
montar o seu armário de cozinha com 12% de desconto. Para combinar, tem  o armário de 
pia branco em MDF da MM Móveis, com várias divisórias e gavetas para organizar sua 
cozinha. O armário de cozinha está em promoção! De R$ 524,90 por R$ 451,41. 
A BV Magazine também trouxe combos, em em que levando o armário de pia, você leva 
também o tampo da Pianox, para já ter montada sua nova cozinha. Armário de pia em MDF 
com 1,2 de comprimento mais um tampo de pia, por um total de R$ 479,90 ou 10x sem juros. 
Essa oferta é imperdível. 
A BV Magazine também tem também  o MDF para os móveis de quarto. Cama de solteiro 
com quatro gavetas para você se organizar, tudo em MDF branco da Carmolar por R$ 
679,90. Mas o destaque em matéria de cama em MDF são as camas infantis super divertidas 
em forma de carro. A criançada  vai adorar! Modelo azul da JM Barreto sai a R$ 589,90 á 
vista e o modelo rosa, para a sua princesinha, o mesmo preço. Escolha e faça a alegria da 
garotada! 


