
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ



Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę wysokiej jakości mebli biurowych oraz mebli wykonywanych na indywidualne

zamówienie.

Nasza propozycja to kompleksowa usługa wyposażenia wnętrz - od projektu do wykonania.

Oferujemy:

• meble pracownicze, gabinetowe, konferencyjne, recepcyjne

• meble socjalne, szkolne, medyczne, kuchenne, meble metalowe

• meble i wyposażenie wg indywidualnych projektów

• panele naścienne

• meble do galerii handlowych

• ścianki działowe (wysokie ścianki działowe wydzielające pomieszczenia, niskie ścianki pomiędzy stanowiskami pracy, ścianki

całoszklane, ścianki w profilach, szklane okładziny ścienne)

• wykładziny dywanowe

• szeroką gamę foteli obrotowych i konferencyjnych, krzeseł, kanap i siedzisk

Wykonujemy również usługi budowlane w aranżowanych pomieszczeniach (montaż ścianek gipsowo-kartonowych, malowanie,

tapetowanie, montaż drzwi, montaż sufitów podwieszanych, paneli naściennych, montaż oświetlenia, montaż wykładziny).

Firma nasza zapewnia transport i montaż wyposażenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.



w nieograniczony sposób kreujemy przestrzeń biura……….



proponujemy wiele nowoczesnych rozwiązań……….



tworzymy biura dopasowane do potrzeb i charakteru pracy naszych Klientów…..….



proponowane przez nas meble gabinetowe urzekają elegancją i prostotą wykonania…………



dbamy o komfort oczekujących na spotkanie Gości………..



……... nie zapominamy również o komforcie Pracowników



przerwa na lunch?  - w biurze nie musi być nudno……..



fotel menadżerski?   - czy już „małe stanowisko pracy”?



nasza oferta    - wybrane propozycje



system mebli gabinetowych NEW AGE   - lekki i nowoczesny design



system mebli gabinetowych  AVION   - modułowe rozwiązanie i czysta, klasyczna forma



system mebli gabinetowych EGOS   - podkreśla prestiż i elegancję każdego gabinetu



system mebli gabinetowych BRAND   - modernistyczny charakter dla nowoczesnego i funkcjonalnego biura



system mebli pracowniczych TRIS   - dzięki oryginalnemu stelażowi wnętrze nabiera ciekawego i indywidualnego charakteru



system mebli pracowniczych PROFIL  - to również nowoczesna linia wzornicza dla sal konferencyjnych i gabinetów menadżerskich   



system mebli pracowniczych VISA   - to prosty i ekonomiczny system do tworzenia podstawowych miejsc pracy



system mebli pracowniczych  PULSAR   - idealny dla powierzchni biurowych typu open space



system mebli pracowniczych EVO   - umożliwia montaż stanowisk w dowolnych układach i kombinacjach



system mebli pracowniczych BRAND   - sprawdza się jako system mebli pracowniczych i gabinetowych



stanowiska pracy z elektryczną regulacją wysokości   - pozwalają wybrać Użytkownikowi najwygodniejszą pozycję w pracy



stanowiska pracy z elektryczną regulacją wysokości 



stanowiska pracy z elektryczną regulacją wysokości 



lady recepcyjne   - zawsze są wizytówką firmy



lady recepcyjne



ścianki działowe, panele akustyczne   - zapewniają duży komfort pracy



sala konferencyjna   - to strategiczne miejsce spotkań z pracownikami, Klientami i Partnerami biznesowymi



wyposażenie sal konferencyjnych



wyposażenie sal konferencyjnych



wyposażenie sal konferencyjnych



stoły mobilne, składane   - umożliwiają szybkie aranżowanie pomieszczeń dopasowując się do każdej sytuacji



szafy   - zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla przestrzeni biurowej



realizujemy zamówienia wg indywidualnych projektów



wyposażamy m.in. salony jubilerskie 



naszą ofertę uzupełniają m.in.:

meble hotelowe

wykładziny

ścianki szklane
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