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Студио Паркет
„СПЕЦИАЛ ПАРКЕТ” ООД - ПЛЕВЕН е водеща българска фирма с дългогодишен опит
в търговията с паркетни настилки и услуги. Фирмата развива основно дейността си на
територията на Плевенска и Ловешка област. Предлага на клиентите си естествени,
ламинирани и екзотични паркети, екстериорен паркет (декинг), первази, лайсни, лакове,
шкурки, лепила, смоли за фугиране, силикони и др., както и всички паркетни услуги редене, циклене, полиране, фугиране, лакиране, реставрация. Разполага с екип от
квалифицирани консултанти, проектанти, монтажници и високотехнологично
оборудване.

„СПЕЦИАЛ ПАРКЕТ” ООД е основен партньор на регионалните лидери в строителния
бизнес, архитектурата и дизайна. Наши паркети спомагат за уютната обстановка както в
редица офиси, магазини и институции, така и в хиляди частни домове. Фирмената ни
политика е ориентирана към създаването на ползотворна бизнес атмосфера,
отговаряйки на всички изисквания относно качеството на предлаганите от нас продукти
и услуги.

Сигурна в своите висококвалифицирани консултанти, монтажни групи и модерна
техника, фирмата ни е една от малкото, даващи гаранция за извършените услуги, при
спазени изисквания за монтаж и инструкция за експлоатация. Стремейки се да
задоволим пазарните изисквания за качество, работим по програма и използваме
продукти , отговарящи на ISO 9001.
“Нашият стремеж е да получите най-добрия под, на най-добрата цена - според
желанията, възможностите и нуждите Ви. Възможностите да имате един уникален под
са ограничени единствено от Вашето въображение.
Дали ще изберете от нашите идеи, или просто ще опишете Вашето желание, ние ще го
изпълним!”
Ивайло Боев - управител
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Наши клиенти: Община Плевен, Районен и Окръжен съд Плевен, Регионален
административен съд Плевен, БНБ, HVBankBiohim, СиБанк, Макси трейд център,
ресторант „Навеса”, ОУ ”Христо Ботев”, ОУ ”П.Евтимий”, Районен съд Ловеч, Областна
администрация Ловеч и много други училища, детски градини, офиси, заведения и
жилища.
В следващите няколко страници можете с нашата помощ да
се информирате за многобразните възможности, които имате при избора на подова
настилка и особеностите, които трябва да вземете в предвид за да направите
правилния избор.
Ще забележите, че тази информация е доста обширна.

За да се ориентирате и да изберете правилната подова настилка, ние Ви
препоръчваме да посетите магазините ни, където ще получите съвети и конкретни
отговори на Вашите въпроси. Така ще видите в действителност и непосредствено
всички предлагани от нас паркети и консумативи за тях.
Подът е основен елемент на интериора. Правилният му избор не може да се осъществи
по снимка.
Не се колебайте и се убедете сами! Уютната обстановка и професионалните съвети,
разнообразните варианти за подредба и визия на паркета са само част от качествената
услуга, която се стремим да получават нашите клиенти. Навременният съвет от
специалист може да Ви спести неподозирани неприятности.
Правилният избор на материали е от значение за трайността, красотата и цената на
паркета Ви.
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