Kreativne zamisli, ki predstavljajo odsev časa in prostora, ter katere z vašo pomočjo
spreminjamo v resničnost.
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Spremenjena zunanjost

//

Nov doprinos vrednosti
Vsaka podrobnost je bila skrbno načrtovana za zagotovitev visoke
stopnje preprostosti in uporabnosti. Izdelava pohištva je razumevanje
vaših želja, ciljev in potreb.

V času naraščajočih najemnin in vse večjega prihoda ljudi v mestne predele
naše ravnanje zahteva racionalno razpolaganje s prostorom. V podjetju
smo se odločili stopiti korak naprej in razvili večnamensko omaro, ki lahko
združuje tako pisarniški del, spalnico, rekreativni del, kuhinjo ... in ima še
vedno dovolj prostora za shrambo vsakodnevnih oblačil in predmetov.

Ogromne možnosti
V večnamensko omaro se lahko najrazličnejše elemente pohištva.

Majhne sobe in stanovanja sedaj lahko postanejo stvar preteklosti.
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// široka izbira

Enostavnost
Vse delo strmi k izboljšanju
življenjskega okolja. Vsi deli
omare so hitro dostopni in
preprosti za uporabo. Vse le s
potegom roke.
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Izbira večja kot
kadarkoli
poprej.

Celovitost
Naša velika želja je izdelati pohištvo, ki se po svojih lastnostih razlikuje od povprečja. Vsi
materiali, ki jih uporabljamo zagotavljajo visoko kakovost in večletno življenjsko dobo.
Omaro smo posebej prilagodili in je enostavna za uporabo pri ljudeh vseh generacij.

Sedaj lahko združite 4 sobe v eni omari in sprostite prostor
za katerega niste vedeli, da ga imate.
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Rešitev na mestu//
Ne glede na velikost prostora večnamensko
omaro lahko prilagodimo vašim željam.
Vanjo lahko vgradimo intarzije ali
uporabimo kateri drug material.
Lahko sestoji samo iz spalnega dela ali pa
zraven vgradimo še katero od neštetih
možnosti od pisarniškega dela, kuhinje,
prostora za rekreacijo ...
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem
pomagali pri izbiri prave rešitve za vaš dom.
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Prilagodljivost
Z večnamensko omaro lahko pridobite dodaten prostor
in spremenite stanovanje v karkoli si želite. Vse pohištvo
je narejeno po naročilu in se prilagaja vašim željam in
potrebam.
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