Mööbel vastavalt soovile
BlancenServ Grupp alustas tegevust 2003. aastal ning tegeleb eritellimusel mööbli projekteerimise,
valmistamise ja paigaldusega. Mööblit valmistatakse alates köögikappidest ning lõpetades
meditsiiniasutuste sisustusega. Kuna eritellimusmööbel on kahepoolne suhe tellija ja valmistaja
vahel, tegeletakse kliendiga personaalselt idee sünnist kuni teostuseni.
Vastavalt soovile, kooskõlas nõuetega
BalancenServ Gruppi toodang on mõeldud inimesele, kes on huvitatud ainulaadsest ja omanäolisest
toodangust. Seega arvestatakse toote valmimisel konkreetse kliendi soove, vajadusi ja võimalusi.
Mööbel valmistatakse vastavalt tellija soovidele ning on kooskõlas tänapäeva nõuetega. Toote
töötlemisel kasutatakse väga kvaliteetseid materjale, furnituuri, tänapäevast tehnoloogiat ja
kaasaegseid tootmisseadmed. Samas leitakse teie soovidele vastav kvaliteetne köögitehnika koos
BalancenServ Gruppi poolse paigaldusega firmadelt MIELE, BOSCH, SIEMENS, WHIRLPOOL,
ZANUSSI, AEG, BEKO.
BlancenServ Grupp täidab nii eraisikute kui ettevõtete tellimusi. Peamiseks eesmärgiks on mööbli
hinna ja kvaliteedi mõistlik kooskõla.
Lai materjalide valik
Valmistatakse laias valikus erinevat mööblit, sõltub, mida tellija soovib - alates köögikappidest ning
lõpetades meditsiiniasutuste sisustusega.
Mööbli korpuse materjalina kasutatakse peamiselt lamineeritud puitlaastplaati. Samas võib ka
kasutada spoonitud MDF´i või plastikkattega puitlaastplaati. Kapiuste materjalina värvitud MDF´i,
plastikkattega puitlaastplaati, spoonitud plaati ja ka täispuitu. Puitmaterjalist ollakse kasutanud
kaske, tamme, saart ja pööki. Viimistlusmaterjalidena värve, lakke, peitsi, õli.
Vana uueks
Alati ei pea tellima uut kogu uut mööblit. Kui teil on soov uuendada oma vana mööbli
väljanägemist või kui mööblil on defektid, siis ei pea hakkama alati soetama uut mööblit, vaid
vahetatakse välja vana mööbli rikutud osad. Näiteks töötasapind või kapi uksed ning teie vana
köögimööbel jätab mulje, nagu oleksite uue köögi soetanud.
Kui Teil on tekkinud huvi BlancenServ Grupp poolt pakutavate toodete ja teenuste vastu, siis olete
alati teretulnud arutamaks koostöövõimaluste üle.
Võtke lihtsalt ühendust ja küsige lisainfot või astuge läbi Võrus asuvast salongist aadressil Pikk
15B. Teie soovidele aidatakse leida lahendus.
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