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Meble kuchenne Zielona Góra
http://saswnetrzaikuchnie.pl

Studio kuchenne oraz pracownia projektowania wnętrz SAS Wnętrza i Kuchnie zlokalizowana w mieście
Zielona Góra to miejsce, w którym pomoc znaleźć mogą wszyscy będący na etapie remontowania, urządzania
lub projektowania wnętrz mieszkania, domu lub innego rodzaju przestrzeni.
Pracownia projektowania wnętrz prowadzona jest przez architektów wnętrz uznanych nie tylko w Polsce, ale
także poza granicami kraju. Projektowanie obejmuje wnętrza kuchenne, pokoje dzienne, salony, garderoby,
pracownie, pomieszczenia użyteczności publicznej oraz inne. Projektowanie wnętrz przebiega w
zaplanowanym rytmie - pomiary, ustalenie wizji i koncepcji a następnie przygotowania projektu aranżacji
wnętrz.
Projekt wyposażenia wnętrz przygotowywany jest przez architektów o doskonałym wyczuciu stylu.

W firmie SAS Wnętrza i Kuchnie wykonywane są także stylowe, ponadczasowe, nowoczesne i unikatowe
meble na wymiar. Meble, które projektują pracownicy SAS Wnętrza i Kuchnie przeznaczone są do kuchni,
salonów, garderób, gabinetów, pomieszczeń i innych przestrzeni mieszkalnych oraz użyteczności publicznych.
Meble kuchenne projektowane oraz wykonywane przez SAS Wnętrza i Kuchnie dostępne są w bogatym
wyborze wzorów i kolorów. Meble kuchenne wykonywane w Niemczech cechuje doskonała jakość. Meble
kuchenne oferowane przez architektów SAS Wnętrza i Kuchnie obejmują modele Gabriel, Malmo, Sand czy
inne o ugruntowanej i znanej wśród klientów stylistyce.
Meble kuchenne są konstruowane z wykorzystaniem najlepszej jakości elementów: zarówno zawiasów jak i
frontów meblowych. Przy produkcji frontów mebli kuchennych wykorzystywana jest technika laserowa, co
gwarantuje nie tylko otrzymanie doskonale dopasowanych elementów, ale także ich niesamowitą
wytrzymałość i odporność na czynniki mechaniczne.
Meble kuchenne proponowane przez firmę SAS Wnętrza i Kuchnie pozwalają uzyskać dużą różnorodność w
pomieszczeniu. Meble kuchenne bowiem nie składają się jedynie z szaf o pełnych frontach. W zależności od
wybranego modelu mebli kuchennych dostępne są przeszklone kuchenny witryny pozwalające na doskonałą
ekspozycję najwspanialszej kuchennej zastawy stołowej, porcelanowych filiżanek, figurek dekoracyjnych czy
innych elementów o przeznaczeniu dekoracyjnym lub np. wyjątkowych kuchennych pamiątek z podróży.
Meble kuchenne mogą być skonstruowane w sposób umożliwiający przechowywanie drobiazgów kuchennych
na otwartych regałach i półkach. W skład systemu mebli kuchennych oferowanych w firmie SAS Wnętrza i
Kuchnie znaleźć można także funkcjonalne wyspy kuchenne, które oprócz dodatkowej powierzchni do pracy
umożliwiają sprytne przechowywanie kuchennych akcesoriów.

Firma SAS Wnętrza i Kuchnie jest ceniona na rynku za kompleksowe podejście w obsłudze klientów - od
projektu wnętrz i mebli po wykonanie i nadzór autorski. Firma posiada w portfolio wiele realizacji a prace
architektów wnętrz publikowane są w cenionej prasie wnętrzarskiej oraz czasopismach branżowych.
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