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https://sloninka.pl

Lexus to rzetelna i godna polecenia firma, która od wielu lat oferuje swoim klientom najlepsze na rynku
kominki we Wrocławiu w bardzo atrakcyjnej cenie. Oryginalne kominki z kamienia mogą pełnić nie tylko
funkcje użytkowe, ale również dekoracyjne, dlatego też warto zadbać o to, aby zostały dopracowane do
perfekcji. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w swoim fachu, dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować
swoim klientom najlepsze wyroby z kamienia naturalnego. Eleganckie kominki i blaty kamienne doskonale
pasują nie tylko do nowoczesnych, ale również i do klasycznych aranżacji wnętrz. Można je wykorzystać w
mieszkaniach prywatnych, biurach i pomieszczeniach użyteczności publicznej. Dołącz jeszcze dziś do grona
naszych zadowolonych klientów i przekonaj się sam, że to właśnie nasza firma oferuje najlepszy montaż
kominków we Wrocławiu . Zachęcamy także do odwiedzenia siedziby naszej firmy oraz do kontaktu
telefonicznego. Jeżeli nie wiedzą Państwo jakie kominki albo blaty kamienne wybrać to służymy fachowym
doradztwem.

Kominki Lexus. Słoninka A.
ul. Jelenia 56
54-242 Wrocław
Tel: 607 671 150

Kategorie
Dom i ogród - Kominki
Dom i ogród - Materiały budowlane
Pozostałe
Dom i ogród - Roboty wykończeniowe
Firmy i usługi - Usługi
Według lokalizacji - Dolnośląskie - Wrocław
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Blaty kamienne, Blaty granitowe, Wrocław, Wkłady, Obudowy kominkowe, Kominki, Montaż kominków
wrocław, Blaty kuchenne z kamienia, Płytki kamienne, Kratki kominkowe, Kominki nowoczesne, Kominki
kamienne, Kominki nowoczesne z kamienia
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