tk manufaktura
MEBLE Z PALET

Targi Kielce SA
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
Prostota, ekologia i wygoda pozostają w aranżacji balkonów i ogrodów
ponadczasowe. Wszystkie te zalety posiadają meble z palet.

503 949 033

www.targikielce.pl

I JUŻ...
Trendy w aranżacji balkonów i ogrodów
zmieniają się tak, jak wszystkie inne mody.
Prostota, ekologia i wygoda pozostają
w tym aspekcie ponadczasowe. Wszystkie
te zalety posiadają meble z palet, które
możemy zrobić specjalnie dla Ciebie.
Nieważne czy możesz pochwalić się przepięknym ogrodem czy potrzebujesz miejsca do odpoczynku na małym miejskim
balkonie – do każdej lokalizacji dostosujemy odpowiedni projekt.

Inspirowane naturą drewniane elementy
zestawu wypoczynkowego sprawią, że
Twoje miejsce na ziemi nabierze nowego
wymiaru. Nasi specjaliści, którzy na co
dzień zajmują się budowaniem misternych
konstrukcjami stoisk targowych wysłuchają
twoich potrzeb i przygotują odpowiedni
mebel.
Zadzwoń, opowiedz nam o swoich marzeniach - zrealizujemy je dla Ciebie.

Stolik (w stanie surowym) - 190 zł

Do każdego zestawu istnieje
możliwość dokupienia tapicerowanych
poduch m.in. w kolorach:

Cena prezentowanego zestawu (3 podwójne kanapy oraz stolik) w stanie surowym - 850 zł
Na życzenie klienta zestaw może być zabezpieczony impregnatem ochronnym o dowolnym
kolorze, a także zostaną zamontowane koła jezdne.

Podwójna kanapa oddzielona (w stanie surowym) - 220 zł

...JEST WYGODNIE

NIE TYLKO KANAPY

Mały stolik - 100 zł

Kwietnik - 120 zł

Latarenki:
mała 60 zł, duża 90 zł

CENNIK USŁUG
Prezentowany zestaw (w stanie surowym)

850,00 zł

Podwójna kanapa oddzielona

220,00 zł

Stolik oddzielnie

190,00 zł

Mały stolik

100,00 zł

Kwietnik

120,00 zł

Latarenka
- mała

60,00 zł

- duża

90,00 zł

Impregnacja - jeden element

20,00 zł

Montaż kół jezdnych - jeden element

100,00 zł

Blat szklany (szkło hartowane, 5mm)

130,00 zł

Poduszka na siedzisko oraz oparcie (1szt. grubość 5cm)

240,00 zł

Siedziska, obicia tapicerowane oraz malowanie

koszt ustalany
indywidualnie

Na życzenie klienta zestaw może być zabezpieczony impregnatem ochronnym
o dowolnym kolorze, a także zostaną zamontowane koła jezdne.

www.targikielce.pl

