PR

Čtvrtek 28. 3. 2012 • SZ 23

1

PR

Uspokojit zákazníka v co nejširším měřítku
to je krédo společnosti Kuchyně a interiéry LIVING s.r.o.

BĚCHOVICE – Vedle
Kuchyňského a interiérového
studia LIVING vyrostlo nové
Koupelnové studio. Uzavřela
se tak kompletní nabídka
firmy LIVING od A až do Z.
V Koupelnovém studiu můžete
vidět vyvzorkované kóje s ukázkami obkladů a dlažeb značek
jako je Rako, Lafutura, La fabbrica, ABK, Delconca, atd., tedy
české, ale i velmi designově
zajímavé dlažby z Itálie či
Španělska. Nové Koupelnové
studio také nabízí kompletní
nabídku zařizovacích předmětů a sanity, především vany,

umyvadla, sprchové kouty, koupelnové armatury, koupelnový
nábytek a další doplňky. Na studiu vám prodejci mohou naplánovat koupelnu, chodbu či jiné
prostory ve 3D programu a udělat tak přesnou cenovou kalkulaci. Pokládku pak zrealizují naši

a domů, neboť disponuje širokou
nabídkou řemesel a vše tak vyřeší
jedna firma najednou. Počínaje
rozpočtem na jednotlivé položky,
popř. i projektem, až po vybavení domácnosti kuchyní,

io LIVING
d
stu vestavnými skříněmi

É koupelnov é či jiným nábytkem.   Je to
V
logické myšlení a požadavek
NO zkušení pracovníci zákazníků,
kteří chtějí dělat rekons vysokou odborností.
Kuchyňské a interiérové studio LIVING realizuje stále více
zakázek na rekonstrukce bytů

strukci a nechtějí do bytu či domu
pouštět několik firem, s každým
uzavírat smlouvu, hlídat a přebírat odvedenou práci, kontrolovat
termíny, tak, aby vše do sebe zapadalo. Je logické, že i konečný
cenový rozpočet je od jedné firmy
nižší, než od jednotlivých různých
firem. Zajímavým faktorem je pak
pro zákazníka i systém věrnostního programu, kde zákazník při
vybavování interiéru má již podstatné slevy na kompletní dovybavení interiéru kuchyní, vestavnou
skříní či jiným nábytkem. Samozřejmostí je poradenství a návrhy architekta zdarma, technické
plánky a nákresy v 3D programu
jsou součástí.
V interiérovém studiu LIVING
si můžete prohlédnout kromě
keramických dlažeb také klasické laminátové, nebo dřevěné podlahy, vinylové podlahy,

klasická lina, či koberce. Vystavena je také nová kolekce
dveří v různých materiálech,
barvách a designech a vzorky
je možno sladit s vaší vybranou dlažbou popř. materiálem

kuchyní a vestavných skříní.
Kuchyňské a interiérové studio,
vás srdečně zve k prohlídce nových prostor, rádi poradí s vaším
záměrem a splněním vašich snů
o krásném a útulném bydlení.
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KuchyňsKé a interiérové studio

sleva 40 % na vybrané kuchyně
novĚ otevřeno
koupelnové studio
n služby architekta ZDARMA
n kuchyně a spotřebiče
n obývací stěny, dětské pokoje,
kancelářský nábytek, pracovny
n vestavěné skříně, šatníkové stěny
n sedací soupravy
n podlahy a dveře
n stavební úpravy a rekonstrukce
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