
1. Dąb  Animoso Castle Barlinek
2. Jesion Lava Castle Stonewashed
3. Orzech Amerykanski Comfort
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podłogi  drzwi  tarasy



Zdjęcia: 1. Witex, 2. Pergo, 3. Inoutic, 
4. Boen. Okładka (przód): Boen, Boen, 
Pol-Skone, Inoutic. Okładka (tył): Boen.

Design  
i trwałość na lata
Od 1993 roku zajmujemy 
się dystrybucją oraz monta-
żem podłóg, drzwi i tarasów 
najwyższej jakości. Rozumie-
my indywidualne potrzeby 
klientów. Nasze realizacje za-
chwycają architektów i pro-
jektantów trwałością oraz 
połączeniem piękna z funk-
cjonalnością. Współpracuje-
my wyłącznie z najlepszymi 
producentami z Polski i z za-
granicy. Nie sprzedajemy wy-
łącznie produktów - dajemy 
Państwu naszą pasję, do-
świadczenie i zaangażowa-
nie. Dobór odpowiednich 
podłóg, drzwi i tarasów to 
ważna inwestycja na lata. 
Rozumiemy to dbając o Wasz 
dom jak o swój własny. 

óó

3 4

21



Perfekcja
i innowacyjność
Zależy nam by sprostać Pań-
stwa oczekiwaniom i po-
kazać najlepsze roz wiązania. 
Zatem doradzamy Państwu 
na każdym etapie: od wybo-
ru form i designu po rozwią-
zania stricte techniczne. By 
wykonać perfekcyjny mon-
taż, przeprowadzamy pro-
fesjonalne po miary (np. wil-
gotności i poziomu posadzki) 
oraz zajmujemy się pracami 
przygotowawczymi (włącz-
nie z wyrównaniem wylewek 
i klamrowaniem betonu). 
Co istotne, współpracujemy 
z wybranymi przez Państwa 
firmami wykończeniowymi 
by wspólnie uzyskać dos-
konały efekt końcowy. Per-
fekcja tkwi w szczegółach. 
Dlatego wielokrotnie z suk-
cesem wdrażaliśmy nasze 
innowacyjne pomysły. 
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Zdjęcia: 1. Boen, 2. Pol-Skone,  
3. Baltic Wood.



Zaufanie  
i bezpieczeństwo
Zaufali nam najbardziej wy-
magający klienci z całego 
kraju. Liczymy, że efekty na-
szej pracy przekonają rów-
nież Państwa. Po zakończe-
niu prac zawsze możecie na 
nas liczyć. Posiadamy środki 
czyszczące i pielęgnacyjne 
do produktów, które oferu-
jemy i montujemy. Radzimy 
jak je stosować. Jeśli macie 
Państwo jakiekolwiek pyta-
nia, jesteśmy zawsze do dys-
pozycji. Zajmujemy się także 
renowacją zamontowanych 
produktów. Praca z Pań-
stwem to nie tylko nasza 
pasja, ale  za każdym razem 
- nowe wyzwanie.  
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Wykorzystujemy produkty sprawdzonych producentów

1 Zdjęcia: 1. Witex, 2. Boen, 3. Boen. 
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Podłogi i panele (z drewna polskiego i egzotycznego)
• deski lite i parkiety - surowe, 

wykończone olejem lub lakierem
• podłogi warstwowe przeznaczone do montażu  

na ogrzewaniu podłogowym
• podłogi laminowane i winylowe

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w bogatym wzornictwie

Tarasy
• wykonane z drewna egzotycznego odporne na warunki 

klimatyczne
• oparte o deski kompozytowe łączące styl naturalnego 

drewna z trwałością PVC

Korki do wystroju wnętrz
• ścienne
• podłogowe

Doradzamy  Montujemy  
 Odnawiamy


