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Komandor - szafy na wymiar w Krakowie
https://komandor-krakow.com.pl

Drzwi przesuwne do szaf, łóżka, drzwi Komandor do zabudowy wnęk, to szeroka oferta eleganckich i
praktycznych mebli produkowanych na wymiar, która polecana jest nawet najbardziej wymagającym
klientom. 

AWIN Kraków, Dealer Komandor (ul. Jasnogórska 4, 31-358 Kraków, Tel: 668 026 656) wychodząc na
przeciw oczekiwaniom dużej grupy odbiorców, prowadzi kompleksowy zakres usług związanych z fachowym
doradztwem.

Profesjonalna pomoc projektantów, możliwość stworzenia wizualizacji produktu, fachowość pomiarów,
realizacji oraz montażu, to atuty, dzięki którym garderoby w Krakowie sprzedawane przez firmę Komandor,
są niezwykle cenionym towarem. Czołowa pozycja wśród producentów szaf na wymiar, to gwarancja
otrzymania mebli stworzonych z najwyższej jakości surowców, o wspaniałej estetyce wykonania i
funkcjonalności. 

Z profesjonalnych koncepcji produkcyjnych firmy Komandor skorzystać mogą odbiorcy indywidualni,
ceniący przemyślane rozwiązania w aranżacji własnej przestrzeni mieszkalnej. A także urzędy, biura firmowe
i placówki usługowe, dla których dbałość o porządek przechowywanych dokumentów, materiałów i innych
niezbędnych przedmiotów, to niezbędny element pracy. W szerokiej ofercie drzwi Komandor, każdy klient
może znaleźć lub stworzyć, odpowiednią dla siebie propozycję.
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