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Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Η εταιρία δαιτηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση

wood-art

Πόρτες Εσωτερικές

Ηλεκτρικές Συσκευές

Στην εταιρία μας θα βρείτε:
Πόρτες Ανοιγόμενες εσωτερικού χώρου από 195€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΠΑΚΕΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

Φούρνος, εστίες, απορροφητήρας, νεροχύτης, μπαταρία 730€

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την ανακαίνιση της 
κατοικίας σας, ή του επαγγελματικού σας χώρου!

Τοποθετήσεις Πλακιδίων
Κουφώματα Αλουμινίου
Ελαιοχρωματισμοί 
Γύψινες Κατασκευές
Ηλεκτρολογικές & Υδραυλικές
Εγκαταστάσεις

Καλέστε μας να ανακαινίσουμε και το δικό σας χώρο! 
* Η προσφορά αφορά οικίες μέχρι 80τ.μ. και συγκεκριμένα μοντέλα & υλικά
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Ανακαίνιση κατοικίας από 5.500€!
Περιλαμβάνει: Έπιπλα κουζίνας, αντικατάσταση πλακιδίων κουζίνας,

Πλακάκια μπάνιου, είδη υγιεινής & υδραυλικά, βάψιμο οικίας



Ντουλάπες & ΒεστιάριαΈπιπλα Κουζίνας Θέρμανση

Θέρμανση
με Σόμπες Pellet

Καλέστε μας να σας βοηθήσουμε να διαλέξετε το σχέδιο
του γούστου σας, και ενημερωθείτε για τις προσφορές μας!

Επικοινωνήστε με το δημιουργικό μας τμήμα!
Θα κάνουμε μελέτη στο χώρο σας χωρίς καμία χρέωση!

Επιτοίχια πάνελ Θέρμανσης με πρωτοποριακή
τεχνολογία Wall Air Convection

Μικρή ισχύ 400 Watt
Κατανάλωση 1€ για 24ωρη λειτουργία
Λεπτή σχεδίαση για επιτοίχια στερέωση
Δεν στεγνώνει τον αέρα
Αθόρυβο

Οι σόμπες Pellet είναι η εξέλιξη 
του αύριο με δυνατότητες 
απίστευτα χαμηλού ημερήσιου 
κόστους στη θέρμανση από 
0,5ευρώ/ημέρα για 4 ώρες και 
κάλυψη από 60 έως 220 τ.μ.

Στην εταιρία μας θα βρείτε:
Ντουλάπες Ανοιγόμενες Τρίφυλλες από 500€

Ντουλάπες Συρόμενες Δίφυλλες από 780€

Στην εταιρία μας θα βρείτε τις λύσεις για το χώρο σας!
Σχεδιάζουμε το έπιπλο κουζίνας που σας ταιριάζει!

Έπιπλα Κουζίνας 6m από 850€

Ντουλάπα συρόμενη

Ντουλάπα ανοιγόμενη Βεστιάριο

Φωτισμός LED

Χρησιμοποιείστε τη λύση Φωτισμού LED στο σπίτι ή στον
επαγγελματικό σας χώρο και θα έχετε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα!

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας


