STIL ȘI ELEGANȚĂ

SPECIALISTI IN CONFECTII METALICE

Peste zece ani de experienta in domeniu

STIL ȘI ELEGANȚĂ

Peste un deceniu de experienta pe piata

Aliajul perfect: Stil si eleganta
Suntem o companie specializata in realizarea de confectii metalice metalice din inox si ﬁer, cu experienta in
amenajarea interioara a spatiilor comerciale si a restaurantelor. Calitatea serviciilor si a produselor este dovedita
de un numar de peste 1000 de clienti multumiti - nume precum UPC, Jidvei, Realitatea TV, Eglo, ADM,
RAMS si multe altele.

CONFECTII
METALICE

Servicii
de calitate
Premium - AISI 304

Finisajele din inox ofera o nota impunatoare
si se fac usor remarcate, crescand totodata
valoarea proprietatii pentru o vanzare ulterioara.
Prin urmare, inoxul este un material extrem
de util si cu o serie de avantaje foarte numeroase.
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DESIGN
INTERIOR/
EXTERIOR

BALUS
TRADE
alte
confectii

MANAGEMENT CERTIFICATION

AISI
304
Quality Standard

STIL ȘI ELEGANȚĂ

Oferim
solutii pentru
orice mod de
exprimare

Iti punem
la dispozitie solutii
personalizate, accesibile
pentru amenajarea locuintei,
spatiului comercial sau de birouri,
balustradele ﬁind una
dintre specializarile echipei.

BALUS
TRADE

MANAGEMENT CERTIFICATION

AISI
304
Quality Standard

Balustrade
de calitate
Premium - AISI 304
Balustradele din inox reprezinta o solutie atractiva
pentru orice tip de scari si balcoane, iar la InoXpro
vei gasi atat balustrade de interior, cat si de exterior.
Balustradele sunt alcatuite din inox certiﬁcat AISI 304
ce poate ﬁ modelat pentru orice grosime si forma, asa
ca exista o solutie pentru orice preferinta.
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Construim
exact cum
ti-ai dorit
sa te exprimi

Confectii metalice
Calitate Premium
Echipa noastra dispune de o multitudine de
utilaje pentru debitat, indoit, arcuit, taiat, decupat,
si alte echipamente, pentru a iesi in intampinarea
dumneavoastra cu produse premium.
Rezultate Garantate. Plus Valoare.
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Calitatea ridicata
a constructiei acopera
toate cerintele ce tin
de siguranta si design.
Utilizam o plaja
variata de materiale.

CONFECTII
METALICE

STIL ȘI ELEGANȚĂ

Tu
poti alege
dintr-o varietate
de materiale

Calitatea ridicata a
constructiei acopera
toate cerintele ce tin
de siguranta si design.
Rezultatele ﬁnale vor aduce
plus valoare locatiei dvs.

DESIGN
INTERIOR/
EXTERIOR

MANAGEMENT CERTIFICATION

AISI
304
Quality Standard

Design calitate
Premium - AISI 304
Iti oferim design personalizat
Tu iti poti alege dintr-o varietate de materiale,
texturi si nuante potrivite ideii tale si, apoi,
echipa noastra va pune in practica.
Rezultate Garantate. Calitate.
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Optiunea
ideala
pentru
amenajare

Conﬁguratia oferita de
elementele din inox este
una minimalista, premium.
Inoxul utilizat beneﬁciaza de
Certiﬁcare AISI 304, avand
o calitate premium

alte
confectii

MANAGEMENT CERTIFICATION

AISI
304
Quality Standard

Confectii
metalice de calitate
Premium - AISI 304
Optiunile sunt inﬁnite, avand libertatea de a alege
forma si dimensiunile pentru bare, sticla sau alte
decoratiuni, in vederea obtinerii unui design cat
mai aparte. Inoxul utilizat beneﬁciaza de
Certiﬁcare AISI 304, avand o calitate premium.
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Rezultate Garantate. Calitate Premium. Plus Valoare.
Calitatea serviciilor si a produselor este dovedita de un numar de peste 1000 de clienti multumiti,
dintre acestia facand parte si nume precum UPC, Jidvei, Realitatea TV, Eglo, ADM, RAMS si multe altele

Promptitudine. Profesionalism. Creativi.

Cel mai mare atu al acestei companii
sunt serviciile de calitate si seriozitatea.
Mai adaugam faptul ca sunt foarte
intelegatori fata de orice nevoie.
Mihaela Ghinea, Marketing Manager

ALIAJ/
ECHIPA
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COMPANY

LOGO GOES HERE

inoXpro Group Romania
str. Taberei nr. 5
Popesti - Leordeni
STIL ȘI ELEGANȚĂ

Tel: +4 0722 168 900
Email: ofﬁce@inoxpro.ro
Website: www.inoxpro.ro
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