Realizacje
Z naszym udziałem powstało wiele wspaniałych
realizacji, spośród których możemy wymienić:
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P.H.U. AGORA Sp. z o.o.
www.agora-firany.pl
Maira Sztandera
Projektant-dekorator
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+48 660 402 520
dekoratornia@agora-firany.pl
Hurtownia firan i karniszy
62-800 Kalisz, ul. Długosza 10 › tel. 62 764-20-30
Sklepy
62-800 Kalisz, ul. Długosza 10 › tel. 62 764-20-30 wewn. 12
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 6 › tel. 62 599-81-63
63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 3 › tel. 62 738-17-52
62-600 Koło, Sienkiewicza 30 › tel. 63 273-41-55

Oferta usług
projektowych
2018

USŁUGI PROJEKTOWE
DOJAZD I KOSULTACJA
Przyjedziemy w wybrane miejsce i doradzimy
jak stworzyć wyjątkowe dekoracje dla Twojego
wnętrza, lokalu, biura, restauracji czy kompleksu hotelowego.
POMIAR
Dokładnie zwymiarujemy nawet najbardziej
problematyczne okna

PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ
AGORA Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm
prowadzącą sprzedaż hurtową i detaliczną wyrobów do
dekoracji wnętrz.
Oferujemy bogaty asortyment firan, zasłon, koronek i karniszy. Oferujemy towary liczących się na
rynku krajowym i zagranicznym fabryk takich jak
HAFT, WISAN, FAKO, BOJANEK, MARCIN-DEKOR, MAGAM oraz pochodzenia zagranicznego
z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Turcji i Chin.
Prowadzimy dystrybucję towarów własnymi środkami
transportu. Od 2012 roku prowadzimy sprzedaż internetową.
Posiadamy własną profesjonalną pracownie wystroju
okien świadcząc usługi w zakresie modelowania tkanin
i artystycznego szycia firan. Kreatywność zespołu
naszych pracowników, profesjonalna obsługa oraz bogaty asortyment zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.
Jesteśmy przekonani, że nasza oferta zainteresuje tak
koneserów klasycznej elegancji, jak i nowoczesnego stylu.

INDYWIDUALNE PROJEKTY
Firana, zasłona, a może roleta?
Wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie,
formę upięcia i zaprojektujemy aranżację okna
na miarę Twoich potrzeb.
Dobierzemy odpowiednie tkaniny w zależności
od przeznaczenia pomieszczenia.
SZYCIE DEKORACJI OKIENNYCH
Po wspólnym stworzeniu idealnego projektu –
czas na jego realizację. W naszej pracowni
krawieckiej szyjemy dekoracje z dbałością
o szczegóły i najwyższą jakość.
Mamy na uwadze indywidualny charakter
każdego zamówienia i zawsze dbamy o zadowolenie klienta.
MONTAŻ KARNISZY I ROLET
Nasi montażyści zamontują wybrany przez
ciebie karnisz lub roletę, dokładając wszelkich
starań aby montaż przebiegł sprawnie, szybko
i profesjonalnie.
UPINANIE DEKORACJI
Zwieńczeniem prac nad oprawą okna jest montaż dekoracji.
Na tym etapie również możesz liczyć na pomoc
naszych specjalistów, którzy na miejscu zadbają
o prawidłowe upięcie i finalny wygląd aranżacji.

