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ALTANA
OGRODOWA
Firma: JAKO
Smyka³a Jan z Staniszcz Wielkich
zg³osi³a swój produkt: ALTANA OGRODOWA
Opis produktu:
Altana ogrodowa 4x4 impregnowana cinieniowo z pod³og¹ drewnian¹
montowana na punktowych fundamentach, kryta gontem papowym. Altana jest idealnym miejscem wypoczynku dla ka¿dego.
Opis firmy:
Firma Jako wykonuje meble ogrodowe. Meble ogrodowe s¹ impregnowane cinieniowo wed³ug w³asnego wzoru lub na indywidualne
¿yczenie klienta. W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo równie¿ kamienie ogrodowe, kostkê granitow¹, grys, granitowe p³yty na cie¿ki oraz dêbowe
kr¹¿ki.

JAKO Smyka³a Jan
ul. Lena 2, Staniszcze Wielkie, 47-113 Fosowskie
tel. 77 462 25 15

Firma: WISTOLM Adam Wiêckowski ze Strzelec Opolskich
zg³osi³a swój produkt:
NOWOCZESNY SYSTEM ZABUDOWY GARDERÓB UNO
Opis produktu:
To nowoæ na Polskim rynku. Konstrukcja systemu UNO oparta jest na
bazie profili aluminiowych oraz ca³ej gamie pó³ek, korpusów szafek, wieszaków, koszy i wielu, wielu innych akcesoriów. Ponadczasowy system
po³¹czony z eleganckim wzornictwem jest ³atwy do zastosowania prawie
w ka¿dym wnêtrzu. Jest otwarty i elastyczny zmienia siê wraz z Twoim
¿yciem. Zawdziêcza to unikalnemu systemowi mocowania na zasadzie
docisku, dziêki któremu bêdziesz móg³ dowolnie konfigurowaæ wnêtrze szafy w dowolnej chwili. A subtelne i mniej widoczne konstrukcje
podkrelaj¹ porêcznoæ i przejrzystoæ twojej szafy. To wszystko stanowi o wyj¹tkowoci i komforcie naszego produktu.
Opis firmy:
WISTOLM to firma rodzinna specjalizuj¹ca siê w projektowaniu i produkcji mebli kuchennych, mebli biurowych, szaf wnêkowych, mebli ³azienkowych
Od pocz¹tku dzia³alnoci Naszym g³ównym celem by³o oferowane klientom wysokiego standardu us³ug oraz wyrobów przygotowanych z najwiêksz¹ starannoci¹ i precyzj¹.
Naszym klientom oferujemy pe³na obs³ugê zwi¹zan¹ z wykonaniem mebli
na wymiar:
- pomiary,
- przygotowanie komputerowego projektu mebli oraz instalacji elektrycznej i wod-kan,
- fachowe doradztwo w zakresie mebli jak równie¿ przygotowania pomieszczenia,
- dobór akcesorii,
- w³asny transport,
- fachowy monta¿.
Indywidualne podejcie do ka¿dego klienta gwarantuje efekt w postaci
dobrze zaprojektowanych i wykonanych mebli. Dla naszej firmy najwa¿niejsza jest estetyczna forma, funkcjonalnoæ mebli i wygoda naszych
klientów.
W naszej ofercie znajdziecie pañstwo meble w stylu klasycznym, jak
równie¿ w stylu nowoczesnym. Zapewniamy w³aciwy dobór materia³ów, nowoczesne technologie, mechanizmy i akcesoria renomowanych
producentów oraz staranne wykonanie.
PPHU WISTOLM Adam Wiêckowski
ul. Matejki 22, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/ 461 97 30

NOWOCZESNY SYSTEM
ZABUDOWY GARDERÓB UNO

