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1 Tấm nệm xốp 250k

Thiết kế nội thất cho
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ghép 4 tấm Pallet gỗ lại và chồng nệm lên là bạn đã có 1 chiếc giường kiểu mới cực kỳ êm ái.
Tổng cộng bạn tốn hết tầm 450k là đã có 1 chiếc giường ngủ như ý
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