
Firma allmeblo w obecnym kształcie istnieje od 21 marca

2012 roku. Przez cały ten czas projektujemy i zmieniamy

meble dostosowując je do trendów rynkowych oraz Państwa

potrzeb. Chętnie słuchamy Waszych rad, by doskonalić stale

nasze usługi. Dziś wychodzimy z propozycją wyposażenia

Państwa hoteli oraz pensjonatów i domów wczasowych.

Zapraszam do współpracy.
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Przedstawiamy Państwu ofertę dodatków do
wyposażenia. Wykonujemy je z bardzo
wytrzymałych materiałów, by służyły klientom
przez długie lata.

Zalety Gwarancja

Trwałość
Niska cena
Wysoka jakość

Najlepsza cena
Darmowa dostawa
Dedykowany konsultant

Możliwość całkowitej personalizacji. Służymy
pomocą przy wyborze odpowiednich kolorów i
materiału dla Państwa gości.



PRIORYTETOWA
REALIZACJA

Design
Nasi projektanci chętnie
stworzą dla Państwa
ofertę dostosowana do
miejsca i wymiarów
pomieszczeń.

Concept
Nasze produkty
przyciągną do Państwa
firm samych
zadowolonych klientów!

Priorytetowa
realizacja

Wyzwanie
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Wiemy, że przy prowadzeniu biznesu
liczą się takie rzeczy jak cena, trwałość
i czas. Z nami nie muszą się Państwo
martwić, że goście nie będą mieli na
czym spać. 
Naszych klientów biznesowych
traktujemy priorytetowo i zapewniamy
najszybszy transport i dostawę, a w
razie problemów błyskawiczną
wymianę na nowe.

W stałej produkcji posiadamy ponad
100 modeli mebli tapicerowanych jak
narożniki, kanapy, fotele, pufy czy łóżka.
Proponujemy również Państwu łóżka
kontynentalne oraz materace

Zostaw nam wyposażenie Twojej
inwestycji i nie martw się o nic!

Twoje zadowolenie to dla nas priorytet!

Sprawdź nas już teraz zamawiając produkty.
Możesz rzucić nam wyzwanie co do terminu
realizacji. Uwielbiamy je! 

Przekonaj się sam, jaki będziesz zadowolony
zaczynając z nami współpracę!

Zrobimy wszystko, by zostać Twoim stałym
dostawcą!



DODATKI

FOTELE I PUFY

Proponujemy Państwu fotele, pufy, fotele z
funkcją spania. Wykonane w różnych stylach i
rozmiarach.

Cena od 119,00zł netto

KRZESŁA

Krzesła w różnych stylach i rozmiarach. 

Cena od 149,00zł netto

Wszystkie produkty wykonywane są z
certyfikowanych komponentów.

Wartości dodane

MODUŁOWE MEBLE NA WYMIAR

Możliwość dostosowania modeli pod wymiar i
zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi
przeczyć, wielkości poduszek czy innych detali.

Cena zależna od wprowadzanych zmian



DODATKI

TWOJE LOGO

Wydrukujemy na tkaninie dowolny wzór, Twoje
logo czy zdjęcia. Możemy dzięki temu
wykonywać zagłówki do łóżek z logo Twojego
apartamentu czy hotelu. Możliwości są
nieskończone. Taki sam wzór na bieżnikach,
zasłonach, poduszkach i kapach?
Zaprojektujemy i wykonamy dla Ciebie!

Cena zależna od tkaniny i ilości.

TEKSTYLIA Z LOGO

Istnieje możliwość wykonania haftów na
poduszkach, kapach i gdzie tylko Państwo
wymyślą.

Cena zależna od tkaniny i ilości.

Wszystkie produkty wykonywane są z
certyfikowanych komponentów.

Wartości dodane

KOCE I KAPY

Koce, kapy, narzuty, zasłony, bieżniki. Całość
wyposażenia tekstylnego.

Cena zależne od rodzaju i ilości.



KORZYŚCI

Dla naszych kontrahentów hurtowych
proponujemy Państwu darmowy transport
produktów.
W przypadku zamówień całopojazdowych
wysyłamy do Państwa transport dedykowany
z umówioną wcześniej datą i godziną
dostawy.
Jesteśmy otwarci również w przypadku
montażu czy wniesienia.

Dla naszych klientów biznesowych
wydelegowaliśmy wyspecjalizowanych
konsultantów, którzy odpowiedzą na Państwa
pytania. Otrzymują Państwo dedykowanego
pracownika, który poprowadzi Państwa od
wyboru, przedstawi dedykowaną ofertę oraz
będzie do Państwa dyspozycji przez cały czas
realizacji zamówienia oraz w każdym
momencie po, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Naszym priorytetem jest Państwa
zadowolenie.

Darmowa dostawa

Dostosowanie oferty

62-020 Swarzędz
Traugutta 27
kontakt@allmeblo.pl
www.allmeblo.pl
      allmebloN.Wojtalewicz.


