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Drewniane meble kuchenne
http://meble-szczecin.com

Nasze meble na wymiar w Szczecinie są doskonałej jakośći, objęte są 24 miesięsięcznej gwarancji na
wszystkie wyroby. Kuchnie drewniane na wymiar które także wytwarzamy zdobyły uznanie wielu klientów.
Do produkcji meble na wymiar w szczecinie używamy nowoczesnych materiałów takich jak, fronty w
połysku, kuchnie fornirowane, kuchnia drewniana (kuchnia dębowa, kuchnia jesionowa). Pięknie prezentują
się meble kuchenne olejowane. Dla nas najważniejsza jest satysfakcja oraz zadowolenie klienta, jesteśmy w
stanie dobrać meble do każdego pomieszczenia. Nasza stolarnia w Szczecinie wyrobiła sobie renomę oraz
jakość. Jako stolarz działam od przeszło dziesięciu lat. produkuję również meble do łazienki, meble do
sypialni, meble do garderoby, szafy wnękowe z frontami fornirowanymi, stoły kuchenne, stoliki, szafka rtv
drewniana. Kuchnie - jest to slogan towarzyszy nam od lat oferując klientką coraz to bogatszą ofertę frontów,
oraz okuć mebli. Białe Meble kuchenne ostatnimi czasy są bardzo popularne, dlatego postanowiliśmy wyjść
naprzeciw naszym klientom i zaoferować atrakcyjne ceny na białe meble w połysku. Meble na wymiar są dla
nas tematem codziennym, dlatego z miłą chęcią doradzimy ich dobór oraz projekt. Szafki kuchenne
zaprojektujemy do danego pomieszczenia. Meble drewniane wykonujemy od wielu lat dzięki czemu
opanowaliśmy technologię produkcji. Meble z drewna, jak również meble fornirowane dębowe, jesionowe
oraz z oklein modyfikowanych, jak i egzotycznych nie są nam obce. Meble na wymiar fornirowane będą
służyć tak samo długo co meble drewniane. Meble łazienkowe na wymiar także są naszą mocną stroną. Do
łazienki robimy meble fornirowane oraz drewniane, jak również z płyt laminowanych. Jeśli szukają Państwo
nowoczesne meble kuchenne oraz klasyczne to dobrze trafiliście. Nasze studio kuchenne rocznie obsługuje
dziesiątki zadowolonych klientów.
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