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HomeGardenArt importer i dystrybutor mebli w Polsce
http://sklep.homegardenart.pl

HomeGardenArt (Adria Caravan Polska) to nowoczesny design, ekskluzywne meble ogrodowe firmy Lafuma
oraz Fermob, nowoczesne modele krzeseł i stołów Siesta, meble przeźroczyste, naczynia nietłukące, grille
gazowe. Siesta-Kolekcja zawiera: krzesła, stoły oraz cale zestawy mebli przeznaczonych do każdego wnętrza,
zaczynając od jadalni poprzez restauracje a kończąc na ogrodach. Dzięki różnorodności oraz funkcjonalności
naszych mebli, możecie sami stworzyć swój własny zestaw, najbardziej odpowiadający Waszym potrzebom.
Marka Siesta oferuje szeroki asortyment produktów wykorzystywanych do aranżacji wnętrz jak i na zewnątrz
budynków. Kolekcja przyciąga bogata kolorystyką, funkcjonalnością, niepowtarzalnymi kształtami a dzięki
materiałom, z których są wykonane pasują równie dobrze do stylowych wnętrz jak i nowoczesnego
apartamentu. Jesteśmy importerem i dystrybutorem w Polsce mebli, które znajdują zastosowanie we
wnętrzach zarówno domowych jak i komercyjnych: hotele, restauracje, kawiarnie. Obsługujemy architektów i
projektantów placówek użyteczności publicznej. Dostarczamy produkty do sieci franczyzowych nie tylko w
gastronomii. Naszą propozycję kierujemy również do projektantów zajmujących się wyposażeniem wnętrz,
sztuką użytkową, architekturą krajobrazu, nowoczesnym design. Naszą propozycję kierujemy również do
projektantów zajmujących się wyposażeniem wnętrz, sztuką użytkową, architekturą krajobrazu, nowoczesnym
design. Znajdą tu produkty uznanych marek produkujących naczynia nietłukące, krzesła, fotele, leżaki
ogrodowe, grille gazowe, oraz szeroką gamę mebli plenerowych zaprojektowanych przez uznanych
projektantów. Zapraszamy zainteresowanych sprzedażą, zakupem naszych produktów o kontakt.
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