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Elementy szklane są bardzo często wybierane podczas planowania wystroju różnego rodzaju wnętrz. Między
innymi do takich elementów należy zaliczyć lustra, drzwi szklane czy też lacobel kuchenny. Jednakże nie w
każdej sytuacji możliwe jest korzystanie ze standardowych sklepów z akcesoriami szklanymi. Niekiedy
konieczne jest wykonanie ich na wymiar. Firmą, która zajmuje się tego typu zleceniami jest firma Housekrup.
Jej oferta jest skierowana zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla różnego rodzaju firm. Szeroki wybór
jaki zapewnia Housekrup na pewno skłoni wiele osób do tego, aby skorzystać z właśnie tej firmy. 

Firma Housekrup ma swoją siedzibę w Krakowie przy ulicy Lea 20A. Każdy klient może nawiązać kontakt
korzystając z numeru telefonicznego firmy, jakim jest 534 338 308. Wszystkie zlecenia są zawsze
wykonywane w terminowym czasie, dlatego też każda osoba, której marzą się drzwi szklane czy też lustra w
Krakowie, nie będzie żałowała podjęcia decyzji o tym, aby wybrać Housekrup.

Kategorie
Dom i ogród - Drzwi
Dom i ogród - Okna
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