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Tisztelt Erdekiodo' 

Szeretném néhány mondatba bemutatni a cégemet és tevékenységemet. 

1 	
Egyeni vllalkozOként 1995-ben kezdtem a fa nyilaszarôk gyártâsát, az évek sorn a tisztesseges becsületes 

munkának köszönhetöen a cégem folyamatosan fejlodött. A kezcleti 1 föböl mára egy 25 föt foglalkoztatO. 

jelentös vevákörrel rendelkezO stabil vállalkozássá vált. A ceg életének talán a legjelentosebb ãllomása a 2011ev 

hiszen, a meglevo 700 m2 tetephelyem käzelében elkészült az Uj 1350 m2-es üzem, ahol a korszerü elökészitö, 

festé és szerelvényezä reszlegeken kivül, egy tàgas szinvonalas bemutatOterem is tartozik, ahol megtekinthetik 

termékeimet, és meggyozodhetnek a gyartâs folyamatarol. 

A minösegi fa nyilâszãróknak igen is h&ye van a mai elridegulö es rohanó vilagunkban. Ezért fö célom, hogy az épitkezésbe-, felUjitásba 

kezdök nélam lehe(ö legjobb ár-érték arényba talâljk meg mindazt, ami álmak otthonához szukséges. Széles termékvãlasztékomon kivül egy 

komplex szolgâltatãst is nyUjtok. 
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Tekintse meg weboldalam egyedUlâllo termék vâlasztékát közel 

1 ODD külänbözö fotô a mar legyartolt terrnékemröl valarnint tovébbi 

400 fotô a referenciãkrol, gyartasrOl, kiegeszito elemekröl. 

Ez a következSket foglaija magaba: dijtalan árajánlat, felmérés. 

szaktanácsadás, valamint véllalom a helyszinre szãllitást és a 

szerkezeteink beépitésOt, utOgondozásât. Külänféle kiegészitokkel, 

teszem teijessé a termékpalettámat, mint p1. kilincsek, párkãnyok, 

arnyékolástechnika, szOnyoghálók. 

Cégem fontosnak tartja a kornyezetünk védelmét ezért telephelyeimen 

szelektiv hulladékgyDjtést vezettem be. valamint gondoskodom arrôl 

is. hogy a keletkezd hulladCk a Iegjobb hatãsfokkal legyen Ujrahasznositva, 

és mindenben megfeleljek a szigorO környezetvédelmi 

.4. elöirésoknak. Termékeim kiváló hoszigetelésukkel és hossz 
-, 	 élettartalmukkal Iépnek fel a kilma vãltozás ellen. 
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Ha a Iegolcsôbbat szeretné gyenge minöségbe, azzal nem 

szolgalhatok, ha egy Jo minOséget, draga márkanév megfizetesevel 

azzal se, viszont egy igen magas minOséget megfizetheto áron 

5 év garanciaval, teljes körO szolgáltatassal azzal igen. 

A szabvOny, illetve az egyedi igenyeket is kielégité termékek gyãrtásét 	
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az ország bármely pontján. mennyisegtal fuggetlenul vâllalorn. 
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