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Kuchnie na wymiar, szafy wnękowe, schody Katowice
https://modnestol.pl

Jeżeli masz już dość poszukiwania swoich wymarzonych mebli lub schodów. Dość odwiedzania kolejnego
sklepu z meblami lub przeglądania internetu to dobrze trafiłeś. Firma Modnestol już od ponad dziesięciu lat
zdobywa doświadczenie w produkcji mebli na wymiar i schodów. Każda zrealizowana inwestycja to
dodatkowe zdobyte doświadczenie. Od ponad dziesięciu lat rozbudowujemy tez nasz zakład. Jednym słowem
cały czas się uczymy i staramy się sprostać nawet najtrudniejszym zleceniom. Główny produkt w naszej
firmie to kuchnie na wymiar. W branży mówi się że jeżeli ktoś potrofi zaprojektować i zrobić kuchnie to
potrafi zrobić wszystko. Więc oprócz kuchni możemy zaproponować wykonanie szafy na wymiar, garderób,
szafek do łazienki i schodów drewnianych. Dzięki własnej lakierni wykonujemy zlecenia w błyskawicznym
czasie. Możemy tek że my tez zaproponować meble fornirowane i z płyty mdf. Nasze kuchnie mogą mieć
blaty granitowe, z konglomeratów kwarcowych z spieków i laminatów. Możemy do nich zamontować
oświetlenie czy gniazdka w blacie. Nasz architekt na bieżąco wykonuje projekty a dział planowania rozpisuje
meble. Nasz rejon działania to Śląsk ale przyjmujemy też zlecenia z innych województw i europejskich
krajów.
Pomiar i wycena w naszej firmie jest bezpłatna.
Zapraszamy do współpracy 
Zespół Modnestol-Katowice

Kategorie
Dom i ogród - Meble
Dom i ogród - Kuchnia
Dom i ogród - Wyposażenie łazienek
Dom i ogród - Wystrój wnętrz
Dom i ogród - Architektura
Miasta i regiony - Śląskie - Katowice
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Kuchnie na wymiar, Kuchnie na wymiar katowice, Meble na wymiar, Meble na wymiar katowice, Szafy na
wymiar, Szafy na wymiar katowice, Schody drewniane, Ławki kościelneszafki do zabudowy, Szafki kuchenne
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