Vážení obchodní partneři,

dovolte nám, abychom v krátkosti představili naši firmu Nábytek FRANK.

Firma vznikla v roce 1999. Působíme v oblasti realizace interiérů administrativních budov,
obchodních a společenských prostor, sálů, škol, restaurací, rodinných domů a bytů. Od počátku
spolupracujeme s českými i zahraničními dodavateli, jejichž kvalita je ověřena trhem a zkušenostmi
zákazníků. Zdravotní nezávadnost materiálů a nábytku je prokazatelná certifikací jakosti.
Důležitou součástí naší nabídky je výhradní zastoupení společnosti OfficePro, která zastřešuje
výrobce kancelářského nábytku HOBIS, jehož jsme certifikovaným partnerem. K tomuto nábytku
nabízíme i širokou paletu kancelářských židlí a křesel od společností Křesla-židle, LD Seating,
Antares a Prowork a dalších.
Od roku 2009 zastupujeme v našem regionu i dalšího kvalitního výrobce kancelářského
nábytku – Nábytek Profil.

V přízemí obchodního domu Kojál ve Vyškově naleznete kancelářská křesla a židle, široký sortiment počítačových a pracovních stolů i ostatní nábytek, jako jsou sedací soupravy, pohovky, postele,
matrace, rošty, kuchyně, dětské pokoje a další. Zde se Vám také budeme plně věnovat a pokusíme se
vyřešit a zrealizovat Vaše přání tak, abyste od nás odcházeli s pocitem, že jsme firma, která je tady
pro Vás.
V případě zájmu Vám návrhy kanceláří zpracujeme v 3D zobrazení. Při osobní konzultaci lze tyto
návrhy jakkoli upravovat a přizpůsobovat daným rozměrům. Součástí návrhů je i cenová kalkulace.
Vámi objednané zboží Vám přivezeme a zajistíme montáž našimi profesionálními techniky.
Pomůžeme Vám vyřešit a zrealizovat Vaše přání. Šetříme Váš čas, proto využijte možnosti
a objednejte si telefonicky naši osobní návštěvu u Vás !!!
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Z nábytku „pro domácnost“ jsou našimi hlavními partnery firmy :

BLANÁŘ – čalouněné válendy, postele, pohovky …
LENA – pohovky, sedací soupravy, ložnice
Nábytek MIKULÍK – ložnice, skříně, postele, psací a PC stolky, komody, kuchyně …
BRW – obývací stěny, dětské pokoje, sektorový nábytek …
Truhlářství HLOBIL – postele a vše z masívního dřeva …
Tribyt – obývací stěny, ložnice, dětské pokoje …
TROPICO, GUMOTEX, DPV – matrace, rošty …
INTERMONT – dětské a studentské pokoje, ložnice, postele, masívní nábytek
Jsme schopni zajistit i zboží z různých akčních letáků.

Pro firmy dále nabízíme dodávání utěrkových, hygienických, obalových a čistících systémů,
dále širokou nabídku různých typů policových regálů, trezorů, jakýkoli elektrospotřebič
a třeba i stoly na stolní tenis.
Cílem naší práce je poskytovat špičkové komplexní služby a řešení v oblasti návrhů
a realizací logického uspořádání interiérů.
Věřím, že Vás naše nabídka zaujme a těším se na případnou budoucí spolupráci.

Blahoslav Frank
Nábytek FRANK
mobil : 603 830 319
e-mail : frank@nabytekfrank.cz
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