Pro obchody s vkusem
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la

ge

rte

ch

ni

k.

cz

Profesionální regálové systémy

Vybavení obchodů z masivního dřeva
VYROBENO Z PROVTŘÍDNÍHO DŘEVA
SEVERSKÝ SMRK -Obecně řečeno všechno dřevo, které roste v drsných
severských klimatických podmínkách okolo polárního kruhu, roste daleko pomaleji a s nižší vlhkostní rovnováhou.
Letokruhy jsou tak hustší a dřevo obsahuje vyšší podíl pryskyřice. Ve srovnání s
u nás rostoucími dřevinami je tedy severské dřevo daleko pevnější, tvrdší a má
stabilnější vlastnosti (nekroutí se, nepraská, nepouští smůlu) a hlavně má lepší
tepelně izolační vlastnosti.

Odbornost
Naše odborné znalosti vám nabízejí ideální příležitost zařídit
váš obchod s profesionálním partnerem na vaší straně. S našimi dřevěnými policemi vytváříme příjemnou atmosféru, která
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se vašim zákazníkům zaručeně líbí.

Rádi vám poradíme: S našimi flexibilními systémy vybavení obchodů můžete optimálně
využít vaši prodejní plochu.
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Konzultace
Rádi vám poradíme,
kontaktujte nás!
ch722 906 445

cz

vyrobeno z přírodního skandinávského smrkového dřeva;
společensky přijatelná produkce ve spolupráci s dílnami pro zdravotně postižené;
široká škála systémů;
volitelně k dispozici s různými laky a odstíny barev.
flexibilně rozšiřitelné kdykoli;

k.

snadné sestavení;
snadno výškově nastavitelné police;
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velmi levné.

Přijměte svou osobní a nezávaznou poptávku:
Zavolejte nám na 722 906 445
email:nejlevnejsiregal.cz@gmail.com
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Naše dostupná řešení je váš spolehlivý
partner i při nízkém rozpočtu. Podívejte se
na naše cenově dostupné regálové sys
témy!

Ať už jde o obchod , sklad, archiv nebo obchod s ošacením: naše univerzální police jsou vhodné
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pro každé použití.
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Všestranost nabízíme vám kompletní řešení:
dřevěné police, kovové police, plastové boxy
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i velké boxy vyrobené na míru.
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Novinka: police ze dřeva pro prodejny alkoholu.
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Skladovací regály
Kromě našich vysoce kvalitních obchodních regálů
nabízíme také velmi levné úložné police.
Tyto poli ce vám umožní efektivně využít svůj
úložný prostor.
Nabízíme skladovací regály ze dřeva a kovu za obzvláště příznivého poměru ceny a využití. Mnoho
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obchodů a poboček po celém světě již používá skladovací regály od nás .
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Kontakt
Pro speciální požadavky týkající se
designu skladu nebo prezentace
zboží nás kontaktujte.
Vyrábíme mnohem více než jen dřevěné regály: Vyrábíme také displeje, koše a pulty pro
prezentaci zboží. Rádi zohledníme vaše speciální požadavky.
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Kontaktujte nás prosím.
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Pulty z masivního dřeva vyrobené na míru
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Police na (poštovní) třídění
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Spokojení zákazníci
Jsme spokojeni, jen když jste taky!
Podle našich zkušeností vnímají zákazníci vybavení ob
chodů z masivního dřeva jako velmi příjemné díky atmo
sféře teplé místnosti. Tento pocit pohody stimuluje váš
prodej.
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Neváhejte: cena za kompletní vybavení
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obchodu je levnější, než očekáváte.

Profesionální regálové systémy

Lagertechnik.cz s.r.o
Pohraniční Stráže 433
Velká Hleďsebe 35301
Tel. 722 906 445
nejlevnejsiregal.cz@gmail.com

