byty Kotlářská
kuchyně | skříně | nábytek
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vám představil společnost JN Interier (JN Interier
Morava, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 6, 602 00 a JN Interier Česká
republika, s.r.o., se sídlem Praha 10, Uzbecká 1463/1, 101 00)
a nabídl Vám naše služby. Jsme ryze českou společností s působností
na celém území naší republiky. Firma se zabývá již šestnáctým rokem
realizacemi interiérů, komplexním řešením vybavení bytů, kanceláří,
konferenčních i komerčních prostor. Ke stěžejním činnostem patří
výroba a montáž vestavěných skříní, výroba a montáž kuchyňských
linek a zakázková výroba nábytku. Díky vlastní výrobě, která sídlí
v Brandýse nad Labem, jsme schopni přizpůsobit rozměry a užitnost
prostoru Vašim potřebám v maximální možné míře za velice přijatelné
ceny. Naše výroba Vám nabízí vyhotovení nábytku ze všech dostupných
plošných materiálů, jako laminovaných DTD o síle 18, 25, 36mm,
dýhovaných DTD desek, lakovaných MDF, či přírodního dřeva.
Tímto bych Vás chtěl oslovit s naší nabídkou vybavení Vašich bytů.
V případě Vašeho zájmu jsme schopni Vám zpracovat komplexní

návrh vybavení Vašeho interiéru, nebo Vám nabídnout ten z nabídky
našich produktů, který právě potřebujete. Přirozeně Vám návrh
zpracujeme včetně 3D grafického řešení od našich projektantů.
Jsme firma, která je schopna uspokojit jak konkrétního individuálního
zákazníka s dodávkou kvalitní kuchyně, tak vybavit hotelový komplex
o tisíci ubytovacích jednotkách. Naší největší devízou je hlavně
možnost výroby veškerého vybavení z jednoho materiálu a naprostá
rozměrová variabilita.
Ve spolupráci se společností UNISTAV jsme pro Vás připravili možnost
využití šeků na výrobu nábytku, a také další výhody které máte
možnost využít pouze Vy. Naším cílem je Vaše naprostá spokojenost.
Také proto je pro Vás vyčleněn jeden z členů našeho týmu, který
Vás bude provázet celým procesem od návrhu, přes přípravu výroby
až po realizaci. Paní Vlaďka Vranová je zkušeným projektantem
a designérem nábytku, který u nás pracuje již sedmým rokem
a bude pro Vás garantem veškerých procesů.

Vladislava Vranová, projektant společnosti JN Interier Morava, s.r.o.
Tel: 739 323 078 | E-mail: vranova@jninterier.cz
Přirozeně Vám budu k dispozici i já, či další z našich kolegů.
S přátelským pozdravem,
Tomáš Šimoník , jednatel společnosti JN Interier Morava, s.r.o.
Tel: 739 323 081 | E-mail: simonik@jninterier.cz

využijte váš prostor

Šek na 10 000 Kč
pro klienty společnosti na kuchyňskou linku
v minimální hodnotě 50 000 Kč
Klientské číslo UNISTAV:

0123456789

využijte váš prostor

Tento šek nelze kombinovat s jinými akcemi společnosti
JN Interier a je platný pouze s vyplněným klientským
číslem od společnosti UNISTAV

Šek na 5 000 Kč
pro klienty společnosti na vestavěnou skříň
v minimální hodnotě 20 000 Kč
Klientské číslo UNISTAV:

0123456789

využijte váš prostor

Tento šek nelze kombinovat s jinými akcemi společnosti
JN Interier a je platný pouze s vyplněným klientským
číslem od společnosti UNISTAV

Šek na 5 000 Kč
pro klienty společnosti na zakázkový nábytek
v minimální hodnotě 20 000 Kč
Klientské číslo UNISTAV:

0123456789

využijte váš prostor

Tento šek nelze kombinovat s jinými akcemi společnosti
JN Interier a je platný pouze s vyplněným klientským
číslem od společnosti UNISTAV

