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ATB to przedsiębiorstwo, które już od dwóch dekad para się projektowaniem odpowiedniej standardu mebli
dla dzieci. Nowoczesny wygląd i wyjątkowej klasy drewno to dokładnie to, co wyróżnia naszą firmę z wielu
podobnych. Należy przejrzeć bez pośpiechu meble dziecięce ATB, bowiem dzięki nim można w
kompleksowy sposób umeblować cały pokój dla nastolatków. Dzięki tym kompletom mebli dziecko poczuje
się dobrze w swojej przestrzeni.

W sklepi internetowym otrzymają Państwo darmową dostawę przy zakupie całego kompletu mebli.
Zamówienie można zrealizować na stronie internetowej atbmeble.pl. Dokładne informacje o naszych
kompletach mebli dla dzieci i młodzieży i godzinach pracy firmy ATB zdobędą Państwo pod wskazanym
numerem:  43 67 66 977. Nasz zakład wytwarzania mebli znajduje się w Woli Wiązowej 67, 97-438 Rusiec.
Jeśli wolą Państwo pocztę elektroniczną, to mogą się Państwo skomunikować z nami, korzystając z adresu:
atbsklep@banasiak.pl. Zawsze służymy Wam adekwatną radą.

Czerpiemy z naszych własnych doświadczeń, by dać Państwu dokładnie takie meble dla dzieci, jakich
Państwo pragną. Przykładamy się do tego, żeby nasze towary nie tylko dobrze się prezentowały, ale ponadto,
żeby były one dostosowane do potrzeb nawet naszych najmłodszych użytkowników. W naszej kolekcji znajdą
Państwo nie jedynie meble, lecz poza tym pościele i materace, dzięki czemu możliwe będzie skompletowanie
wszystkich niezbędnych produktów do pokoju dziecka.

W katalogu ATB znaleźć można meble dla najmłodszych. Zachęcamy jeszcze raz do przeglądnięcia firmowej
strony internetowej. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Państwa zapotrzebowanie.
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