kuchyně
obývací pokoje
ložnice
dětské pokoje
bary, restaurace
kancelářské prostory
vybavení obchodů

interiér y
zakázková výroba nábytku
realizace kompletních interiérů

plovoucí podlahy
schody
dveře
špaletová okna
nábytek z masivu
www.fesl.cz

Ve vlastní zakázkové výrobě nabízíme
svým klientům komplexní služby
spojené s návrhem i realizací interiéru.
Pracujeme se všemi dostupnými
materiály, tak aby nově vznikající
i rekonstruovaný interiér splnil
i ta nejnáročnější očekávání svých
majitelů. Nábytek vyrábíme na základě
idey zákazníků, ale spolupracujeme
i s architekty a designéry.

kuchyně
www.fesl.cz

www.fesl.cz

obývací pokoje,
ložnice
Spoluprací s odborníky v oboru jsme schopni zrealizovat projekty osvětlení,
elektroinstalací a dalších. Dodáme čalounění, podlahy i dveře včetně
montáže. Dbáme nejen na vzhled samotného výrobku, ale i na jeho funkční,
ergonomické a jiné vlastnosti tak, aby byl zachován koncept a atmosféra
celého interiéru.

Nábytek pro nejmenší i studentské pokoje navrhujeme
i vyrábíme tak, aby byly útulné, praktické, zdravotně
nezávadné a vyhovovali potřebám měnících se
požadavků. Úložné prostory realizujeme s ohledem
na efektivní využití prostoru a zároveň dle finančních
možností zákazníků. Klademe důraz na poměr mezi
cenou a kvalitou.

dětské pokoje,
vestavěné skříně,
šatny,…

Vybudováním samostatného provozu na výrobky z masivu jsme dosáhli
komplexnosti nabízených služeb, tak abychom uspokojili potřeby co nejširšího
spektra zákazníků zejména při dodávání interiérů v koloniálním nebo
venkovském stylu a Provence. Zároveň dokážeme zpracovat dýhy z domácích
i exotických dřevin, dýhy plně probarvené nebo kamenné.

výrobky
z masivu

www.fesl.cz
Stylový i moderní nábytek z dýhy a masivu pro vás vyrobíme v oddělení vybaveném
technologií pro tento druh výroby. Ve výrobní hale máme k dispozici moderní centrum pro
stříkání a moření dílců, kde používáme zdravotně nezávadné, vodou ředitelné nátěrové
hmoty. Vyrábíme repliky starých selských nebo měšťanských dveří a oken včetně stylového
kování, i interiérové dveře v moderní linii s doplňky v nerezu. Jsme připraveni splnit veškeré
individuální požadavky a přání našich klientů.

dveře

veřejné interiéry
www.fesl.cz

Mezi naše služby patří
i zařizování veřejných interiérů,
které má svá specifika. Vyrábíme
a dodáváme vybavení do
restaurací, barů, hotelů a dalších
provozoven. Dle potřeby
navrhneme a vyrobíme jak
domácí pracovny, tak kanceláře
velkých firem.

veřejné
interiéry
Pro naše zákazníky jsme nejen výrobce,
ale i komplexní poradenské centrum,
ve kterém společně plánujeme podobu
výsledného interiéru do posledního
detailu.
Díky vlastní zakázkové výrobě jsme
schopni zrealizovat rozmanitá přání
širokého spektra zákazníků, ať už se
jedná o útulný domov nebo příjemnou
kancelář.

hotely
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recepce
přijímací
haly
zasedací
místnosti
reprezentační prostory
vybavení obchodů

