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Zasięg

Obsługujemy klientów z całej Polski.
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Każdy zamówiony towar możemy dostarczyć:
- własnym tranportem
- firmami kurierskimi: DHL, JAS
- transportem indywidualnym

zainspiruj się nami
Jesteśmy generalnym dystrybutorem ponad 50 znanych marek m.in.:

Magazyn okuć
ponad 10 000
pozycji

Magazyn płyt
ponad 1000
pozycji

Seria produktów
pod naszym
logiem

Stolarnia
wyposażona w
nowoczesny park
maszynowy

Akcesoria meblowe

Od 20 lat specjalizujemy się w okuciach meblowych współpracując z największymi i najważniejszymi dostawcami na rynku. Aktywnie wzbogacamy polski rynek o nowe marki m.in. Westag & Getalit
AG, Inoxa, Damiano Latini. Na naszych stanach magazynowych (ponad 10 000 aktywnych pozycji)
posiadamy pełen asortyment potrzebny do stworzenia dowolnych realizacji: od małej kuchni po
wyszukane projekty wymagających projektantów. Jednocześnie cały czas udoskonalamy nasze
systemy magazynowo - logistyczne dzięki czemu od momentu zamówienia do otrzymania towaru
przez klienta wystarczy nam 24 godziny.

Nasz asortyment
zawiasy
systemy szuflad
podnośniki
kosze cargo
nogi, nóżki
sprzęt AGD
systemy przesuwne
narzędzia
pomoce montażowe
uchwyty
oświetlenie
pojemniki na śmieci
wyposażenie garderoby

Płyty meblowe
Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów firmy EGGER oraz wyłącznym dostawcą produktów firmy Westag & Getalit AG. Ponadto jako jedyni w Polsce północno-wschodniej oferujemy
asortyment firmy Wilsonart, Resopal i Polyrey.

160 dekorów płyt w kolekcji magazynowej w tym:
- dekory PerfectSense Gloss
- dekory PerfectSense Matt
- dekory z najnowszej generacji struktury synchronicznej Feelwood

55 dekorów blatów, w tym blaty o strukturze Feelwood z wykończeniem ostrokrawężnym.
Laminaty dostępne we wszystkich dekorach płyt i blatów.
Płyty MDF białe laminowane przeznaczone do głębokiego frezowania o gęstości
760 +/-30 kg/m3.

Kolekcja 200 dekorów laminatów HPL w tym 120 magazynowych.
Płyty kompaktowe o grubościach od 6 do 12,5mm, w dwóch wymiarach
2600x2050mm (wymiar typowo sanitarny) i 3070x1240mm.

Płyty Monochrom w trzech strukturach:
- matowej FA – sprawdzonej, standardowej strukturze Polyrey
- połyskowej BRIHG – niezwykle twardej i odpornej na zarysowania
- kamiennej ROC – o powierzchni naturalnego łupka

Płyty Solid Surface GetaCore o grubościach 3 i 10mm (4100x1250mm).
Blaty Solid Surface GetaCore o grubości 38mm(4100x600, 4100x900mm).
Płyta Solid Surface Avviato biała o grubości 10mm (4100x1250mm) - idealna
do realizacji obiektowych.
Umywalki, zlewy oraz akcesoria niezbędne do obróbki.

Pełna paleta kolorów płyt akrylowych w połysku oraz najnowsze dekory matowe
o wymiarze 2800x1300x19mm.

Pozostały asortyment:
- MDF surowy o gęstości około 720 kg/m3 o grubości 8-38mm
- sklejki suchotrwałe wodoodporne i film siatki
- płyty stolarskie
- blaty z naturalnego drewna (dąb)

Usługi - pełen zakres dla stolarzy
Twój pomysł - nasze wykonanie.
Synergia daje nam nowe możliwości.
Działając razem zawsze możemy więcej.
Współpracujemy tylko w kanale B2B - rynek detaliczny jest nam obcy.

Obróbka płyty meblowej

Obróbka materiału typu Solid Surface
GetaCore

Obróbka blatów meblowych

Obróbka laminatów kompaktowych

Produkcja frontów meblowych

NAJBARDZIEJ KOMPLETNA OFERTA NA RYNKU

profesjonalnie dla zawodowców. sprawdź nas.
Obróbka płyty meblowej przy użyciu centrum obróbczego CNC 5 osi z agregatem
do okleinowania krzywoliniowego
- cięcie
- okleinowanie prostoliniowe
- okleinowanie krzywoliniowe przy użyciu klejów
PUR
- wiercenie
- frezowanie
- frezowanie bardzo skomplikowanych
kształtów 3D
- usługi frezowania CNC w pewnym zakresie
prac wraz z projektowaniem CAD/CAM
- wycięcia nawet najbardziej skomplikowanych
form

Obróbka materiału typu Solid Surface - GetaCore niemieckiego producenta firmy
Westag & Getalit AG

- wykonywanie blatów
- cięcie
- termoformowanie
- szlifowanie (mat, półmat, wysoki połysk)
- montaż zlewów i umywalek
- wykonywanie brył i elementów krzywoliniowych
- pomiar i montaż u klienta
- renowacja powierzchni
- realizacja autorskich oraz indywidualnych
projektów
- doświadczona i przeszkolona kadra do pracy z
materiałem Solid Surface

Usługi
Obróbka laminatów kompaktowych
- wykonywanie blatów
- cięcie
- frezowanie
- wiercenie
- naklejanie laminatów na płyty MDF
- montaż zlewów i umywalek

Obróbka blatów meblowych
- wykonywanie połączeń
- frezowanie
- okleinowanie prosto i krzywoliniowe
- mamy opracowaną technologię pozwalającą
na podwieszanie zlewów pod standardowe blaty
postformowane

Produkcja frontów meblowych
Produkujemy unikalne fronty akrylowe i supermaty z rdzeniem wykonanym ze sklejki. Połączenie
wysokiego połysku lub głębokiego matu z naturalnym pięknem drewna daje niesamowity efekt szlachetnego produktu. Nasze fronty akrylowe mają
10-krotnie zwiększoną odporność na zarysowania,
mamy też możliwość oklejania frontów w technologii laserowej Laser Line.
fronty akrylowe
fronty na sklejce
fronty ramiakowe

PRZYJĘCIE
ZAMÓWIENIA

PRODUKCJA

doradztwo, projektowanie,
wizualizacja, wycena,
zamówienie online
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doświadczona ekipa produkcyjna,
nowoczesne zaplecze
maszynowe, gwarancja
perfekcyjnego wykonania usługi,
wykonanie nawet najbardziej
nietypowych elementów

USŁUGI DLA
PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO

KOMPLETOWANIE
ZAMÓWIENIA
sprawdzenie zamówienia pod
względem jakościowym i
ilościowym, pakowanie i
dokładne zabezpieczenie na
czas transportu, wysyłka towaru

KONTROLA JAKOŚCI
dokładne sprawdzenie każdego
wyprodukowanego elementu,
kontrola procesu produkcji na
każdym jej etapie

Informacja o naszych usługach ma na celu jedynie przybliżenie Państwu tego czym się zajmujemy - największą
satysfakcję daje nam możliwość pracy nad nowymi ambitnymi projektami. Dzięki nowym przedsięwzięciom mamy
szansę na ciągły rozwój i podnoszenie jakości naszych usług aby dać Państwu pełną satysfakcję.
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