HV "Wszystko dla domu i ogrodu"
O firmie
HV "Wszystko dla domu i ogrodu" na rynku funkcjonuje od
1995

roku.

zadowolenie

Jesteśmy
naszych

firmą

nastawioną

klientów,

dlatego

głównie
do

na

każdego

podchodzimy indywidualnie gdyż wiemy, że każdy ma swoją
wizję piękna czy solidności. Zawsze staramy się spełnić
życzenia naszych klientów na 150%. Zajmujemy się
dostarczaniem rozwiązań stolarki budowlanej, PCV oraz
produktów z kowalstwa artystycznego jak również innych
wyrobów z metalu oraz blachy głównie na rynek niemiecki.
Nasza oferta jest bardzo szeroka i zawiera produkty od
schodów, car portów, altan ogrodowych, szop, balustrad,
pawilonów w tym sześcio i ośmiokątnych, zadaszeń,
ogrodów zimowych, drzwi poprzez okna po ogrodzenia,
furtki i bramy z pełną automatyką... Dzięki współpracy z
wyselekcjonowanymi partnerami z Polski jesteśmy w stanie
zapewnić najwyższy standard w wyjątkowo atrakcyjnych
cenach. O jakości naszych wyrobów świadczy bardzo niski
poziom reklamacji jakich doświadczyliśmy przez ostatnie 17
lat. Wykonujemy indywidualne projekty na specjalne
życzenie naszych klientów. Naszą ofertę kierujemy zarówno
do osób prywatnych, jak i do firm. 85 % naszych produktów
wysyłanych jest do odbiorców niemieckich. Nasza siedziba
mieści się w strefie przygranicznej Polska - Niemcy w
województwie Lubuskim tj. Zielona Góra, Lubsko i Gubin Guben. Posiadamy bardzo szeroki wachlarz gotowych
wzorów, które mogą Państwo wybrać w zależności od
swoich potrzeb i gustów. Zapewniam szybkie terminy
realizacji oraz profesjonalne wykonanie każdego zlecenia.

Nasza oferta:
Stolarka budowlana
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schody drewniane
Drzwi
Okna
Altany ogrodowe
Wiaty dla samochodów
Szopy drewniane
Pawilony: czworo, sześcio oraz ośmio kątne
Tarasy drewniane
Zadaszenia nad tarasami
Balustrady
Budy dla psów
Mostki nad oczka wodne
Więźby dachowe
Konstrukcje szachulcowe tzw. pruskie mury
Ogrody zimowe

Kowalstwo artystyczne i produkty z
metalu
•
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•
•

Ogrodzenia
Schody
Balustrady
Kraty
Altanki - pawilony
Kojce - boksy dla psów
Kontenery kratownice
Kwietniki metalowe
Wiaty metalowe
Garaże blaszane
Produkty z metali nierdzewnych

Produkty z PCV
•
•
•
•

Okna
Drzwi
Parapety okienne
Ogrody zimowe

Granity i polbruki
• Stopnie schodowe
• Parapety
• Płyty tarasowe

http://www.gartenundhaus.pl/kontakt.html
Alles für Garten und Haus
Sächsische Ring 8
03172 Guben

email: info@gartenundhaus.pl
telefon: 697622776
Skype: gartenundhaus
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