Výroba plachet na zakázku: mějte párty stan či
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Potřebujete plachtu párty stanu nebo prodejního stánku specifických rozměrů? Či snad opláštění
hal, krycí manžety nebo plachty pro ochranu a zakrytí nejrůznějších prostor a předmětů? Pak
oslovte společnost EBK Eret Bernard, která vám nabízí svou službu „výroba plachet na
zakázku“.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
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Kvalifikovaní pracovníci společnosti EBK Eret Bernard svařují a šijí zakrývací
plachty všech typů a velikostí z kvalitních průmyslových tkanin. Můžete si tak
nechat za dobrou cenu zakrýt pergolu před větrem, opláštit ji před sluncem,
předělit plachtou výrobní halu, nebo si třeba i pořídit plachtu na přívěs či
bazén. Oblíbené jsou i ochranné kryty pro houpadla na pružině, které mohou
mít různé veselé motivy.

Výroba plachet na zakázku a další činnosti výroby
Výroba plachet na zakázku není jedinou činností společnosti EBK Eret
Bernard. Na trhu úspěšně působí již více než 22 let a během své existence
neustále rozšiřuje svou nabídku. V současné době dodává vedle krycích
plachet také těsnění, žáruvzdorné izolace a jiné výrobky do předních
strojírenských a energetických firem. Další produkty, jako jsou náhradní díly
pro míchačky, vnitřní zateplení nebo komponenty pro kamna a krby, dodává
do stavebnictví.

Nechte si poradit od zkušených odborníků
Pro lepší představu o široké nabídce výrobků společnosti EBK Eret Bernard
najdete v katalogu výroba na míru a katalogu produktů, které jsou volně ke
stažení na jejích internetových stránkách.
Z nabídky rozličných polotovarů nebo konečných výrobků si můžete vybrat v
sídle společnosti v Plzni na Lochotíně v obchodním centru Atom, kde vám
zaměstnanci společnosti ochotně poradí a pomohou s výběrem. Zboží si ale
můžete i nechat dovézt nebo zaslat až k vám domů nebo do vaší firmy.

Více informací o společnosti EBK Eret Bernard a její kompletní sortiment
najdete na www.ebk.cz.

