
Cégismertetö 
A Borovi Faipari lit. 1990-ben aakuIt azzal a 

céllal, bogy magas szinvonalon elgitse ki a termé-

szetes fa alapanyagü, kornyezetharát nyIlászrOkat 

keresd vásrIók igényeit. Az évek során c6gonk 

folyamatosan fejlOdött, egyre korszerübb gyartási 

technolOqiákat és egyre modernebb gyárlósorokat 

állItonunk a vevOi elvârások kielégitésének szolá-

latába. 

Cegdnk nagyori cntosnak iartja kOrnvezetdrrk 

védeimdt, ameiy abban nyihvänui meg, hogy: 

• ludatos erddgazdãlkodãsbdi származO, bevizs- 

gait mindsdgd fat dolgozunk fel. 

• A megmunkálás során kizáróiag kOrnyezetbarát 

ragasztot ds feldietkezeld a nyagokat haszná-

lunkfei. 

TelephelyUnk Jász-Nagyktin-Szolnok megye 

székhelyén, Szolnokon talälhatO, ahol a korszerU 

gyártósorral felszerelt Uzem ës jOl képzett szakem-

bereink gondoskodnak az egyeiiletes rnindségröl. 

Ahhoz, bogy a jOI rnegszokott szinvonalat vevöink-

nek biztositani tudjuk, folyamatosan ellendrzésiink 

alan tartjuk az egész gyrtási tolyamatot. 

A fa irinti szeretetunk töretlen, de ma mar Ugy 

gondoijuk, bogy a nyilasok lezãrásához rnOszaki 

tartalomban és esztétikailag is kiváiO nyIiászárOk 

szDkségesek, Iegyen az fa vagy manyag. 

Ha a szern a 101ek tUkre, akkor az ajtO ds az 

.ablak a háznál is hasonlOkdppen tUkrozi vissza a 

häz belsO világàt. A7 egyszeril és az bsszetett 

formaviiágd dpfi Fetek esztétikus homlokzati 

megjeiendset konnyen lehet fokoini mo-

dern, oda hid, aranyos, igdnyes rnegjelend-

sd, szépen kMteiezett ajtókkal, ablakokkai. 

Mondhatni: a harmOniát teremti meg az 

dpUlethezjól megvälaszto riyIiàszárO. 

Ennek a harmOnidnak a megteremtë-
sEre törekszfk a szolnoki Borovi FaipariZrt. 
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A 3orovi Faipari Zrt. az egyedi nyilászârOk gyár-

tásánaK szdies piacán a mdlrjávai, jelendvel esjovdjd-

vel bhztonságot, stabilitast ds kompiex szoigáhtalást 

nydjt minden kedves megrendeidjdnek: 

• Korszerd, eiiendrzött gyartasi folyamat soran 

kdszOinek termdkeink. 

• Szivesen segitunk eikdpzeléseik, terveik neq-

vaiOsitásában mdszaki informã(iOkkai ds pon-

tos heiyszIni felmdrdssel. 

• Mu nkatársaink szaktandcsadOssal, drajdnlat 
készitéssel áihnak a kedves drdekiddOk rendei-

kezdsdre bemutatdtermeinkben szemdlyeser, 

deteiefonon,faxon vagy e-mail-en kercszt'W is. 

Az OrajOnlatokat 1-2 napon be/ui eikészftjuk. 
• Megrendeldink rdszdre kedvezd száiiitást, szasze-

rG szereldst biztosItunk saját szereldcsapatunkkai. 

• Ciaranciãiis szervizszolgáitatás. 

A Borovi Faipari Zrt. kizároiag olyan nyIiászá-

rdkat kInái Onnek - iegyen az fa vagy m(Ianyag -, 

melynek mindsdge, tetszetdssdge, mdszaki tartal-

ma emeli a iakàs komfortjãt, javitja az dietmindsé-

get és egyOttal egy olyan dletérzdst nydjt Onnek, 

mely Onhöz ds csaiádjához a iegkozelebb au, me-

yet szeretne megvalosItani, drezni, saját házánál, 

zkasánái. 
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Fordu/jon hozzdnk 
bizalommal! 
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,,Engedje be On is otthonába afa 

nyájtotta terrnészetességet, melegseget!" 


